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 كبيرة
ً
التفاصيل الصغيرة تحدث فروقا

 وهذا ما دفعنا إلى إعادة تصور 
ً
 كبيرا

ً
كل باوند–قدم من العزم، وكل لحظة هدوء، وكل مليمتر من المساحة تحدث فرقا

الحلول وابتكار تجارب قيادة ال تضاهى بما تقدمه من مزايا. يشكل سييرا 2500HD و 3500HD طراز 2017 أبرز مثالين 
 على ذلك، فمواصفاتهما الداخلية الفخمة والهادئة تمنحك سيطرة تامة على أنظمة المحرك والهيكل، 

ً
وأكثرهما تميزا

 يفرض هيبته. 
ً
ما يتيح أمامك قوة معززة لسحب المقطورات الثقيلة. هكذا تقدم هاتان السيارتان أداًء متميزا

اب باللون العقيقي المعدني الداكن )إلى اليسار(
ّ
سييرا SLT 2500HD مقصورة الرك

اب بعجالت خلفية مزدوجة باللون الصخري الداكن المعدني )في الوسط(
ّ
سييرا 3500HD دينالي مقصورة الرك

اب باللون األسود )إلى اليمين(
ّ
سييرا 2500HD دينالي مقصورة الرك

السيارات معروضة بالتجهيزات المتوفرة.

20 المواصفات الخارجية  |  



سييرا SLT 2500HD المقصورة المزدوجة الفسيحة باللون األحمر الداكن المعدني. 
معروض بالتجهيزات المتوفرة.

سييرا 3500HD دينالي المقصورة المزدوجة الفسيحة مع العجالت الخلفية المزدوجة باللون األسود.
معروض بالتجهيزات المتوفرة.

ص 3 | األداء

األداء
د

َ
يعمل بأقصى جهده، بدون أن ُيجه

 
ً
 جبارا

ً
 لمساعدتك على تحقيق المزيد والمزيد من القدرة واألداء. يقدم سييرا 3500HD دينالي قدرة معززة على التحميل وعزما

ً
تّم إبداع سييرا HD وتصميمه هندسيا

 عن مزايا راحة وتكنولوجيات ممتازة تقاربها مثيالتها في سييرا 2500HD دينالي من حيث الحرفية وسبل الراحة التي لن تجدها في أي بيك أب 
ً
لسحب المقطورة، فضال

 
ً
آخر. أما بالنسبة إلى عشاق مغامرات الطرق الوعرة، فيبدع سييرا HD All Terrain في تعامله مع الطرقات غير المعبدة. كما تتميز كل من هذه الفئات من سييرا أيضا

.
ً
بمقصورة هادئة وصندوق خلفي من األكثر ابتكارا



ص 5 | األداء | التحكم

نظام التوجيه الرقمي: تحّرك بكل سهولة.
 على التكيف مع طريقة قيادتك بشكل فوري، فنظامه الرقمي المساعد على التوجيه يستشعر مدى 

ً
 قادرا

ً
 وذكيا

ً
يعشق مهندسو جي ام سي التحديات لذا فقد صمموا لبيك أب سييرا HD 2017 نظام توجيه جديدا

 عند تفعيل زر السحب/القطر ليوفر مساعدة 
ً
السرعة )تبرز أهميته بشكل خاص عند سحب المقطورة( لتسهيل التحكم عند السرعات المنخفضة، وتحسين شعورك بنظام التوجيه عند القيادة بسرعات عالية. وهو يتغير أيضا

إضافية عند القيادة بسرعات منخفضة، ومساعدة أقل عند السير بسرعات عالية. ال يوجد أي منافس آخر يقدم هذه الرفاهية التي تحد من إجهاد السائق وتعزز التحكم في القيادة. نظام EATON® األوتوماتيكي لغلق التروس التفاضلية فئة 
التشغيل الثقيل ال يوجد منافس من الفئة نفسها يقدم 

 بالكامل لغلق التروس التفاضلية الخلفية 
ً
 أوتوماتيكيا

ً
نظاما

للقيادة على الطرق المعبدة والوعرة.

دورات فرامل DURALIFE مقاومة للصدأ إستخدم مهندسو جي ام سي 
تكنولوجيا الكربنة النترو حديدية التي تساعد على مضاعفة عمر الدوارات.

 محرك VORTEC V8 سعة 6.0 ليتر قياسي في سييرا HD يمنحه قوة فائقة.
وألنه مصمم لتحمل أقصى درجات األداء تم ربطه مع ناقل حركة أوتوماتيكي 

 فائق األداء بـ6 سرعات لتحقيق أقصى قدر من القطر على العجلة الخامسة
لما يصل إلى 6713 كلغ1.

نظام تعليق أمامي مستقل تم تصميمه لتحقيق أفضل درجة تشغيل ثقيل 
 لوزن المحور يصل 

ً
ولتوفير راحة مطلقة عند القيادة. يحقق سييرا HD معدال

إلى 2722 كلغ4. كما يمكنك إجراء تعديالت موسمية في االرتفاع خالل دقائق 
بواسطة مفتاح مفرد.

ق بالكامل تحيط الشرائح بإطار سييرا HD بالكامل، 
ّ

إطار مطو
 لتقليل الوزن بدون التضحية 

ً
واألمامية منها مشكلة هيدروليكيا

بالقوة الالزمة للتعامل مع متطلبات التشغيل الثقيل.

فوالذ فائق القوة لتصميم مقصورة هادئة تمت صناعة ما يقرب من ثلثي 
هيكل مقصورة HD من الفوالذ فائق القوة. تم تركيب هذه المقصورة القوية 

والحصينة على قواعد هيكلية هيدروليكية لقيادة سلسة ومريحة.
نظام STABILITRAK يساعد نظام التحكم اإللكتروني في الثبات 

في سييرا على تحسين الثبات عن طريق الكشف عن فقدان 
االحتكاك والتقليل منه.

نوابض خلفية متعددة الشرائح تم تركيب نوابض ذات شرائح عرضها 
3 إنش على اإلطار الخلفي لتساعدك على التعامل مع حمولة تصل 

إلى 3245 كلغ3.
القيادة على الطرقات السريعة

عند القيادة بسرعات عالية، يقلص النظام الرقمي للمساعدة على التوجيه 
من المساندة اآللية لتعزيز اإلحساس بالطريق وبالتالي رفع الثقة في 

القيادة وتقليل إجهاد السائق على الطرق غير المستوية.

 عند القيادة بسرعة منخفضة في حاالت سحب المقطورة أو ركن
، يزيد النظام الرقمي للمساعدة على التوجيه من المساندة 

ً
البيك أب مثال

اآللية لتسهيل القدرة على المناورات في السرعات المنخفضة.

السرعات المنخفضة

 القسم المتعلق بالقطر في دليل المالك. وزن الركاب، 
ً
1 يتطلب سييرا 2500HD المقصورة العادية ونظام الدفع الثنائي مع محرك بنزين Vortec V8 سعة 6.0 ليتر ومعدل محور خلفي 4.10. قبل اقتنائك سيارة أو استعمالها للقطر اقرأ جيدا

واألمتعة، والخيارات، أو األكسسوارات قد يقلل من حجم الحمولة الممكن سحبها.     2 المعدل التقديري مبني على أساس اختبار جنرال موتورز وأقصى سعة لخزان الوقود. قد يختلف المعدل الخاص بك عن المعدل التقديري.     3 يتطلب سييرا 
3500HD المقصورة العادية بالعجالت الخلفية المزدوجة ونظام الدفع الثنائي مع محرك V8 سعة 6.0 ليتر. تستخدم معدالت الحمولة القصوى ألغراض المقارنة فقط. قبل شراء المركبة أو استخدامها لنقل األشخاص أو البضائع، يرجى مراجعة 

قسم تحميل المركبة في دليل المالك والتحقق من القدرة االستيعابية للمركبة المحددة على الملصق الموضوع على دعامة باب السائق.     4 تتوقف السعات ومعدالت الوزن على مجموعات الطراز، والمحرك، وناقل الحركة، ومعدل الوزن 
اإلجمالي للسيارة. راجع وكيل جي ام سي لمزيد من التفاصيل.

من هنا تنبع القوة.



ص 7 | األداء | سحب المقطورة

باقة العجلة الخامسة / وصلة عنق اإلوزة لقطر السيارة متوفرة في جميع أنواع المقصورات والصناديق 
الخلفية، وتشمل هذه الباقة طالء أرضية سطح الصندوق لمقاومة االنزالق، ومجموعة أسالك لتثبيت 

المقطورة على الصندوق الخلفي، وحلقة لوصلة المقطورة من أجل قوة التحمل. )متوفرة في أوائل العام 2017. 
راجع الوكيل الخاص بك للحصول على تفاصيل التوفر(.

مرايا القطر الممتازة تشمل هذه المرايا المتوفرة الخاصة بسحب المقطورة والقابلة للتدفئة والتعديل 
 مصابيح LED هي األولى في فئتها. دمجت المصابيح في كل مرآة لتعزيز رؤية المقطورة عند الرجوع. 

ً
كهربائيا

،All Terrain مصابيح حمراء إضافية مساعدة لرؤية أوضح. وعند تجهيزها في موديالت سييرا 
ً
 وتشمل أيضا

 للمساعدة على غسل 
ً
 طيها كهربائيا

ً
وSLT، ودينالي تشمل المرايا ذاكرة خاصة بالسائق، ويمكن أيضا

المركبة ودخول األماكن الضيقة.

نظام التحكم في انحراف المقطورة يساعد هذا النظام على إبقاء سييرا HD ومقطورتك في نفس االتجاه، 
بشكل تلقائي، إذ تستشعر الحساسات انحراف المقطورة وتضغط على فرامل البيك أب والمقطورة )إذا كانت 

مجهزة بالشكل الصحيح( للمساعدة على إعادة المقطورة إلى المسار.

نظام التحكم في فرامل المقطورة لمراقبة سهلة وتحكم رهن إشارتك في فرامل مقطورتك، يمنحك 
 في فرامل المقطورة. وهو موضوع في متناولك على عجلة القيادة 

ً
 ومتكامال

ً
سييرا HD نظام تحكم متوفرا

.3500HDودينالي، و ،SLTو ،SLE للتعديل السريع، كما أنه متضمن مع موديالت

نظام كاميرا الرؤية الخلفية تعمل الشاشة المركزية كلوحة عرض لما تبثه الكاميرا الخلفية المتوفرة. في 
حين تساعدك خطوط الشبكة الديناميكية على الرجوع وربط المقطورة.

وضع السحب/القطر للتسارع بشكل أكبر عند سحب المقطورة أو جر األحمال الثقيلة، يعمل وضع السحب/
القطر على رفع مستوى تبديل السرعات إلى األعلى وإلى األسفل باستخدام ضغط المحرك للمساعدة على 

 من مجرد الكبح.
ً
إبطاء سييرا HD بدال

 للتبديل من دواسة الفرامل إلى دواسة 
ً
 إضافيا

ً
نظام المساعدة على صعود المرتفعات لمنحك وقتا

البنزين عند درجة ميالن %5 أو أكثر، يقوم نظام المساعدة على صعود المرتفعات بتطبيق الفرامل للحظات 
للمساعدة على منع التراجع عندما يكون سييرا HD على منحدر.

مقياس حرارة ناقل الحركة يوجد في مركز معلومات القيادة، وهو يتيح لك مراقبة درجة حرارة سائل ناقل 
الحركة التشغيلية بشكل لحظي.

مركبات قوية. قدرة قطر كبيرة.
سييرا HD قوة قطر واثقة.

 إلى العمل أم إلى الترفيه عن نفسك، سيمنحك
ً
 تمت هندسة جي ام سي سييرا HD ليمكنك من القطر بقوة مع العديد من المزايا الخاصة بالشاحنة والمقطورة لمنحك سيطرة كاملة وواثقة. وسواء أكنت متوجها

سييرا HD مجموعة من قدرات سحب المقطورة لتلبية جميع احتياجاتك.

 القسم المتعلق بالقطر في دليل المالك. وزن الركاب، واألمتعة، والخيارات، أو األكسسوارات قد يقلل من حجم الحمولة الممكن سحبها.
ً
1 قبل اقتنائك سيارة أو استعمالها للقطر اقرأ جيدا



تفاصيل أنيقة ألداء أنيق. 
 ويساعد على تقليل ضجيج الهواء لمنحك مقصورة متميزة وهادئة. وحتى ال يتفوق عليه أي بيك أب آخر، يوفر الصندوق الخلفي 

ً
 مؤثرا

ً
يعّد سييرا دينالي HD ذروة الدقة الهندسية والتصميم، فتصميمه الدقيق يمنحه حضورا

 في سييرا HD أحدث الميزات لمساعدتك على تحميل الحمولة وتأمينها. إختر دينالي 3500HD أو 2500HD وتيقن من أنك قد امتلكت قمة الحرفية التي تشتهر بها مركبات جي ام سي.
ً
األكثر ابتكارا

دينالي

ً
 جريئا

ً
+  شبك دينالي األمامي الكبير والمميز الذي يترك انطباعا

+ عتبة مساعدة قياس 6 إنش مطلية بالكروم تضفي لمسة جمالية إلى جانب مزاياها العملية 

 تساعدك عند قطر حمولة بأبعاد عريضة
ً
 +  مرايا عمودية لسحب المقطورة قابلة للطي كهربائيا

)3500HD 2500، وقياسية فيHD متوفرة في(

 )2500HD عجالت 20 إنش من األلومنيوم المطلي بالكروم )موديالت  +

اب
ّ
سييرا 2500HD دينالي مقصورة الرك

معروضة بالتجهيزات المتوفرة.

  2500HD/3500HD ص 9 | المواصفات الخارجية | دينالي



ص 11 | المواصفات الداخلية | HD دينالي

دعه يعمل في هدوء
تجمع مقصورة سييرا  HD دينالي طراز 2017 بين ميزة العزل الثالثي لألبواب التي تطبق بدقة متناهية، ودعامات تثبيت المحرك 
 المتخصصة إلى جانب إنجازات هندسية أخرى إلبداع أهدأ األجواء في بيك أب HD. هدوء، وراحة، وحرفية لم تتوقعها في سيارة

 بالكثير من المزايا ذات الجودة العالية، إلى جانب الدرزات الفرنسية، 
ً
بيك أب للتشغيل الثقيل من قبل. كما أن دينالي محمل أيضا

والمقاعد األمامية الحاضنة القابلة للتدفئة والتكييف مع مساحات من الجلد والمطرزة بشعار دينالي باإلضافة إلى مساحة التخزين 
 بعجلة قيادة مكسوة بالجلد وقابلة للتدفئة ولوحة عدادات ناعمة الملمس مع لمسات فريدة من 

ً
الفسيحة. يمتاز دينالي أيضا

األلومنيوم تبرز فخامة سييرا HD دينالي بين الفئات األخرى.

 في 12 وضعية مع ذاكرة لمقعد السائق
ً
+ مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا

+ مقاعد أمامية حاضنة قابلة للتكييف مكسوة بالجلد الفاخر 

+ شاشة عرض معلومات القيادة القابلة للتخصيص والحصرية في دينالي 

+ نظام BOSE الصوتي الفاخر مع 7 سماعات 

مقصورة سييرا 2500HD دينالي باللون األسود.
معروض بالتجهيزات المتوفرة.



سييرا SLT 2500HD المقصورة المزدوجة الفسيحة باللون الفضي المعدني.
معروض بالتجهيزات المتوفرة.

SLT
حيث تجتمع األناقة بالقوة والذكاء

ألن SLT يجمع بين هذه العناصر الثالثة فهو يفرض هيبته. فأول ما ستالحظه في سييرا SLT هو تصميمه الجريء والمنحوت بدقة 
. فقد تم تصميم الشبك األمامي ثالثي األبعاد الكبير إلدخال 

ً
والذي ال يعكس مظهره الحسن فحسب بل كفاءته في األداء أيضا

الهواء بوفرة والمساعدة على تبريد المحرك، بينما يتدفق الهواء المتبقي بسالسة حول البيك أب. وألنه سييرا، فهو يتميز بقدراته 
الديناميكية على سحب المقطورة ونقل الحموالت الثقيلة.

+ مصابيح أمامية HID كاشفة جديدة

+ شبك أمامي مميز ثالثي األبعاد مع إطار ولمسات مركزية من الكروم

+ أبواب مطعمة بأسلوب يرفع من ديناميكيتها الهوائية ويحد من ضجيج الهواء

دت حواف الصندوق العليا بسكك حماية
ّ

+ للحماية من األضرار، زو

+  أغطية مرايا، وشرائح جانبية، ومقابض أبواب بلمسات من الكروم تضفي المزيد من الفخامة على الهيكل 

  SLT 2500HD/3500HD | ص 13 | المواصفات الخارجية
اب بعجالت خلفية مزدوجة باللون الصخري الداكن المعدني. 

ّ
سييرا SLT 3500HD مقصورة الرك

معروض بالتجهيزات المتوفرة.



رفاهية تحيط بك على طول الدرب
ل أجواء سييرا HD SLT واشعر بامتياز الفخامة الذي يعكسه مظهره. كذلك سينعم رفاقك في المقصورة المزدوجة الفسيحة 

ُ
أدخ

 بحيز أقدام 103.9 سم لمد أرجلهم في الخلف بكل راحة، في حين تمكنهم األبواب الخلفية التي تفتح بالكامل من دخول صف 
ً
أيضا

المقاعد الثاني والخروج منه بكل يسر. وما إن تجلس داخل سييرا SLT، حتى تمنحك المقاعد الخلفية راحة ترافقك حتى في أطول 
الطرق البرية.

+ فرش مقاعد من حشوة ثنائية لتعزيز راحتك طوال اليوم

ً
+ دواسات قابلة للتعديل كهربائيا

+ كنسولة مركزية تمنحك العديد من خيارات المساحة المكتبية المتنقلة )متوفرة(

+ ألواح أبواب مدعمة لمتانة عالية

 في 10 وضعيات 
ً
+ مقاعد أمامية بمساحات من الجلد قابلة للتعديل كهربائيا

+ ذاكرة تحفظ وضعيتين من وضعيات مقعد السائق والمرايا

SLT | ص 15 | المواصفات الداخلية
سييرا SLT 2500HD المقصورة الداخلية المزدوجة الفسيحة.

معروض بالتجهيزات المتوفرة.



 ®Rancho للطرق الوعرة مع خاصية Z71 نظام تعليق  +
ثنائية األنبوب المتصاص الصدمات

+ تصفيح أسفل الهيكل

+  علبة تبديل سرعات إلكترونية لنظام الدفع الرباعي 
ً
قابلة لالختيار إلكترونيا

+ منقي هواء عالي األداء

+ نظام المساعدة على نزول المنحدرات

+ مقياس الميالن على الطرق الوعرة

+ شبك أمامي مميز ومصدات بلون الهيكل

+  عجالت 20 إنش متوفرة من األلومنيوم المصقول 
)2500HD مع لمسات بلون فضي داكن )موديل

All Terrain إطارات +

+ طالء ألرضية الصندوق الخلفي

All Terrain تصميم حصري لمقصورة +

ALL TERRAIN | ص 17 | المواصفات الخارجية

ALL TERR AIN سييرا 
إتبع خيالك وانطلق.

تتوفر باقة سييرا All Terrain في فئتي 2500HD و3500HD طراز SLT المقصورة المزدوجة الفسيحة مع موديالت العجالت المفردة ونظام الدفع الرباعي. تم تصميم سييرا HD All Terrain لمساعدتك على التعامل مع 
الطرقات مهما اختلفت طبيعة أرضها والظروف المناخية لتتمكن من الذهاب حيثما تريد، وأداء كافة المهام على تنوعها واختالف ظروفها.

اب باللون البني المعدني. 
ّ
سييرا ALL TERRAIN 2500HD مقصورة الرك

معروض بالتجهيزات المتوفرة.



 
ً
A :: شاشة عرض معلومات القيادة القابلة للتخصيص شاشة ملونة قياس 8 إنش في دينالي توفر لك عرضا
للمعلومات عبر ثالثة مواضيع – القياسي، والتكنولوجيا، والوسائط المتعددة – لترى المعلومات التي تريد 

بالشكل الذي تريد. كما يمكنك التحكم في شاشة العرض عبر أزرار التحكم المدمجة في عجلة القيادة.

B :: إتصال البلوتوث أبِق عينيك على الطريق وتحكم في وظائف هاتفك المتوفرة عبر تقنية بلوتوث2. تتيح لك 
 إمكانية تشغيل المقاطع الصوتية، وتغيير األغاني، وتثبيت السرعة، إلى 

ً
أزرار التحكم في عجلة القيادة أيضا

جانب تشغيل تدفئة عجلة القيادة المتوفرة.

 Android و Apple CarPlay™3 تقنية العرض المباشر لشاشة الهاتف الذكي متوفرة ومتوافقة مع :: C
Auto™3 تعتبر هذه التقنيات األسلوب األذكى الستخدام هاتفك داخل سيارتك سييرا HD. تعرض هذه 

صال، 
ّ
الميزة شاشة هاتفك الذكي، ومعها ستظهر وظائف كثيرة تستخدمها في هاتفك - للترفيه، واالت

 USB ومعرفة المسارات - على الشاشة المدمجة في سييرا. كل ما عليك هو أن توصل هاتفك بمنفذ
وتنطلق. هناك أيضا نظام جي ام سي الصوتي مع شاشة تعمل باللمس متوفر، يتميز بشاشة ملونة 

م في الهاتف الذكي بالصوت وبدون استخدام اليدين، كما أنه
ّ
 قياس 8 إنش لسهولة العرض والتحك

يوفر التالي:

 4IntelliLink نظام +

 MP3 مزامنة مع موسيقى +

+ راديو بدقة عالية للصوت

+ إمكانية قراءة الرسائل النصية

+ نظام يعمل باألوامر الصوتية5

+ الوصول إلى قوائم التشغيل من أجهزة متعددة

 
ً
+ تخزين جهات االتصال األكثر استخداما

D :: نظام مالحة مع شاشة تعمل باللمس واألوامر الصوتية يستجيب نظام المالحة المتوفر في سييرا 
 خريطة ثنائية أو ثالثية األبعاد على شاشة قياس 8 إنش مثبتة 

ً
لألوامر الصوتية أو اللمس. يعرض النظام أيضا

في الوسط.

 E :: منافذ كهربائية تتوفر في سييرا العديد من مصادر الطاقة المريحة وهي تشمل منافذ USB6، وحتى
4 منافذ إضافية للطاقة ومأخذ كهربائي 230 فولت - إلبقاء ركاب الصفين األول والثاني على اتصال دائم 

وتزويدهم بما يحتاجون إليه من طاقة.

F :: أدوات لوحة التحكم المركزية وضعت جميع أدوات التحكم ومصادر الطاقة في المركز ليسهل الوصول 
إليها من مقعد السائق. وتضع هذه المجموعة المتنوعة من أزرار وأدوات التحكم جميع المهام المهمة 

رهن إشارتك.

G :: الصندوق السفلي والعلوي في الكنسولة األمامية هما عبارة عن حيزين للتخزين متاحين لك وللركاب 
يتوفر فيهما مجال للتخزين الشخصي. 

H :: تقنيات تنبيه السائق سييرا HD هو أول بيك أب بالحجم الكامل من فئة التشغيل الثقيل يقدم هذه 
المزايا الثالث المتطورة للسالمة، وهي نظام التنبيه من االصطدام األمامي ونظام المساعدة على البقاء 

في المسار ومقعد السائق المنبه للسالمة. تساهم هذه األنظمة مجتمعة في تنبيهك إلى المخاطر 
المحتملة على الطريق.

I :: مساحة التخزين في الكنسولة المركزية تم تصميم حجرة متوفرة للتخزين في الكنسولة المركزية وذلك 
الستخدامها كخزانة للملفات، وعليه سيكون لديك مكان لحفظ الملفات وجهاز الكمبيوتر المحمول إلى جانب 

غيرها من األجهزة النقالة.

J :: الشحن الالسلكي تمكنك خاصية الشحن الالسلكي المتوفرة في الكنسولة الوسطية من شحن هاتفك 
أو جهازك المحمول المتوافق في أي وقت عندما يكون سييرا في وضع التشغيل، لذا لن تحتاج إلى أي 

أسالك بعد اآلن.

م.
ّ
حجرة القيادة برج للتحك

يساعدك سييرا HD على القيام بالعديد من المهام ومنها إنجاز عملك. فمع الميزات المتوفرة مثل قاعدة الشحن1 الالسلكي ستبقى على اتصال دائم إذ تمنحك كل ما تحتاج إليه من طاقة.

 مع PMA أو Qi. لمزيد من المعلومات واالطالع على الهواتف واألجهزة المتوافقة تفضل بزيارة my.gmc.com/learn     2 يرجى زيارة my.gmc.com/learn لالطالع على الهواتف المتوافقة مع كل سيارة.     
ً
 متوافقا

ً
 جهازا

ً
1يشحن النظام السلكيا

.     6 غير متوافق مع جميع األجهزة.
ً
 متوافقا

ً
 ذكيا

ً
. قد تتطلب بعض األجهزة منفذ USB.     5 يتطلب نظام IntelliLink وهاتفا

ً
 ذكيا

ً
.     4 يتطلب التشغيل الكامل تقنية بلوتوث السلكية متوافقة وهاتفا

ً
 متوافقا

ً
 ذكيا

ً
3 يتطلب هاتفا

سييرا 2500 دينالي HD المقصورة الداخلية باللون األسود.
ص 19 | المواصفات الداخلية | االتصال والمعلوماتمعروضة بالتجهيزات المتوفرة.
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Let’s get to work. To help you do just that, Sierra HD offers our most innovative cargo box ever. The highlight of this collaboration between engineering and design is the widely acclaimed CornerStep 
rear bumper. But Professional Grade means we didn’t stop there.

EVEN THE BED IS LOADED WITH PREMIUM FEATURES.

ص 21 | المواصفات الخارجية | الحمولة

يكاد يقوم بكل العمل وحده.
 حتى اآلن. كما تبرز أهم مالمح هذا االنسجام بين الهندسة والتصميم في الدرجة الطرفية في المصد 

ً
إنطلق نحو عملك. لمساعدتك على العمل بكفاءة يوفر سييرا HD الصندوق الخلفي األكثر ابتكارا

الخلفي. ولكن فرض الهيبة يعني بالضرورة أننا لن نكتفي بهذا القدر.

الدرجة الطرفية في المصد الخلفي والمقابض اليدوية 

المدمجة تم تصميم هذه الدرجة في زوايا المصد 

لتسهيل الوصول إلى صندوق التحميل. يستوعب تجويف 

الدرجة الواسع األحذية الكبيرة، وقد صممت المقابض 

اليدوية على السكك الجانبية لتمنحك سهولة في 

الصعود إلى الصندوق الخلفي.

 عن بعد تتيح لك هذه الميزة المريحة 
ً
نظام جديد لقفل البوابة الخلفية للصندوق كهربائيا

والمتوفرة قفل البوابة الخلفية أو فتحها من مفتاح سييرا.

ميزة الفتح السهل لبوابة الصندوق لم يعد تحميل الصندوق الخلفي يحتاج إلى جهد كثير بفضل 

ميزة الفتح السهل لبوابة الصندوق. كما أن هذا النظام يساعد على غلق البوابة بهدوء.

طالء أرضية الصندوق الخلفي لتوفير سطح متين ومقاوم لالنزالق يغطي الطالء األسود المتوفر 

)قياسي في فئتي دينالي وAll Terrain( سطح الصندوق الخلفي بأكمله، وأسفل السكك الجانبية 

بما في ذلك الجهة الخلفية، وسكة الصندوق العلوية األمامية والمشابك السفلية لحماية مظهر 

سييرا الفخم.

 LED تحت سكك الصندوق تم وضع مصابيح LED مصابيح

المتوفرة بشكل مناسب تحت كل من سكك صندوق 

التحميل لتسهيل التحميل أو التفريغ في الليل، أو عندما 

يكون الصندوق مغطى بغطاء صندوق األمتعة.

ثمانية مشابك تثبيت باإلضافة إلى أربعة مشابك 

سفلية ثابتة هناك أربعة مشابك عليا متحركة للتحميل. 

تصل قدرة التحّمل إلى 113.4 كلغ1  لكل مشبك، ويمكن 

 لنوع الحمولة المراد تثبيتها. 
ً
إعادة تثبيت هذه المشابك العليا في عدة أماكن حول الصندوق وفقا

حماية سكك الصندوق الخلفي رغم بساطة هذا العنصر المتمثل في سكك الحماية في الجزء 

العلوي من الصندوق إال أنه مهم للغاية في التقليل من تعرضه لألضرار. وللمساعدة على تقليل 

الضجيج تم دمج جناح في الجزء العلوي من البوابة الخلفية للصندوق.

 لألسطح المشكلة بالكبس من الحديد الصلب، إستخدمنا 
ً
 درجة احترافية للصندوق الخلفي خالفا

عملية من الدرجة االحترافية لسطح صندوق سييرا تتيح استخدام الحديد الصلب عالي األداء الذي 

 ومتانة. وبذلك يمنحك سييرا حمولة قصوى تصل إلى 
ً
، وأكثر دواما

ً
، وأخف وزنا

ً
يعتبر أقوى تحمال

أكثر من 3 طن2 )حتى 3244.55 كلغ في سييرا 3500HD الدفع الثنائي بالمقصورة العادية مع 

العجالت الخلفية المزدوجة ومحرك V8 سعة 6 ليتر(.

1 تتوقف سعة األمتعة والحمولة على الوزن والتوزيع.     2 تقديرات الحمولة القصوى ألغراض المقارنة فقط. قبل شراء المركبة أو استخدامها لنقل األشخاص أو الحموالت، 

راجع بعناية قسم التحميل في دليل المالك وتحقق من القدرة االستيعابية المحددة للمركبة الخاصة بك على الملصق الموجود على دعامة باب السائق.

اب بعجالت خلفية مزدوجة باللون العقيقي المعدني الداكن
ّ
سييرا 3500HD دينالي مقصورة الرك

معروض بالتجهيزات المتوفرة.



ص 23 | الحماية | األمان

الحماية
لن تجد من ينبهك مثله

يرفع سييرا HD من مستوى السالمة في البيك أب من خالل تقديم باقة تنبيه السائق التي تشمل 
أنظمة التنبيه من االصطدام األمامي، والمساعدة على البقاء في المسار والمساعدة على ركن 

السيارة الخلفي واألمامي، ومقعد السائق المنبه للسالمة. تنبهك أنظمة الباقة عبر تحذيرات مرئية، 
 .

ً
 دائما

ً
كما يمكنك تفعيل تحذيرات إضافية صوتية، واهتزازية في مقعد السائق لتضمن بقاءك متيقظا

ال تغني مزايا األمان عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة بطريقة سليمة وآمنة. يجب أن يبقى 
 إلى حركة المرور، والمحيط، وكافة ظروف الطريق في كل األوقات. للمزيد من المعلومات 

ً
السائق متنبها

المهمة حول السالمة يرجى االطالع على دليل المالك.

نظام المساعدة على الركن الخلفي تنبهك هذه الميزة المتوفرة إلى 
األجسام التي تقف خلف البيك أب.

نظام كاميرا الرؤية الخلفية تعرض الشاشة المركزية ما تبثه الكاميرا 
المتوفرة. كما ستساعدك خطوط الشبكة الديناميكية على الرجوع 

وتثبيت المقطورة.

الوسادات الهوائية يقدم سييرا HD ما يصل إلى 6 وسادات هوائية1 )قياسية في موديالت 
2500HD وموديالت مختارة من 3500HD( تشمل وسادات أمامية وأخرى جانبية في جهة 
الرأس للحماية من االصطدام الجانبي ومن انقالب المركبة، إلى جانب وسادات مثبتة على 

المقاعد لحاالت االصطدام الجانبي.

 على المعلومات التي يقدمها كل من نظام التنبيه من 
ً
مقعد السائق المنبه للسالمة إعتمادا

االصطدام األمامي ونظام التنبيه عند مغادرة المسار، ينبهك هذا المقعد المتوفر عند حدوث خطر 
وقوع اصطدام محتمل عبر تحذيرات اهتزازية داخل وسادة المقعد.

نظام التنبيه عند مغادرة المسار تتوفر هذه الميزة لتنبيهك عند خروج سييرا HD عن 
مساره بدون تشغيل إشارات االلتفاف عند سرعة 56.3 كلم في الساعة فأكثر.

نظام المساعدة على الركن األمامي تنبهك هذه الميزة المتوفرة إلى األجسام التي 
تقف أمام البيك أب عند ركنه.

نظام التنبيه من االصطدام األمامي يحذرك هذا النظام عند اقترابك من سيارة أخرى 
عند سرعة عالية وحدوث خطر وقوع اصطدام.

 أحزمة األمان وكرسي حماية األطفال المناسب لعمر طفلك وحجمه. حتى في السيارات المجهزة 
ً
1 مالحظة حول سالمة األطفال: إستخدم دائما

بنظام استشعار وجود الراكب، يكون األطفال في أمان أكثر عند تثبيتهم بالشكل الصحيح في المقعد الخلفي في كرسي حماية األطفال، أو 
الصغار، أو في الكرسي الرافع. يرجى عدم تثبيت أي كرسي أطفال مواجه للخلف في مقعد أمامي في سيارة مجهزة بوسادة هوائية أمامية 

 منها عند انتفاخها. يرجى التأكد من أن كل شخص 
ً
شغالة. قد يتسبب انتفاخ الوسادات الهوائية بأضرار شديدة أو الموت ألي شخص قريب جدا

 في مقعده. لمزيد من المعلومات عن السالمة، راجع دليل المالك وتعليمات كرسي حماية األطفال.
ً
مثبت تماما



ص 25 | المجموعة | العجالت

المجموعة
 بأفضل العجالت.

ّ
ال يرضى إال

إن بناء بيك أب بأداء متميز كمركبة سييرا HD 2017 يعني بالضرورة احتراف هندسة كل شبر منه، بما في ذلك العجالت التي يسير عليها. لذا وفرنا لك مجموعة عجالت صلبة وأنيقة متعددة المقاسات تتناسب مع أداء 
مركبتك وإطاللتها الجريئة. راجع الوكيل الخاص بك للحصول على مزيد من التفاصيل حول توفر العجالت.

 عجالت  PYT 18 إنش
من الفوالذ المطلي
متوفرة في سييرا 

2500HD

عجالت PYQ 17 إنش من 
 
ً
األلومنيوم المشغول آليا

2500HD SLE قياسية في
2500HD متوفرة في سييرا

عجالت PYR 18 إنش من 
األلومنيوم المطلي بالكروم 

قياسية في 2500HD SLT؛
مشمولة في سييرا 
2500HD All Terrain؛

2500HD SLE متوفرة في

عجالت PYT 18 إنش من 
الفوالذ المطلي 

قياسية في سييرا 
3500HD SRW

 عجالت P06 17 إنش
من الفوالذ المطلي مع 

غطاء من الكروم قياسية 
 3500HD DRW SLE في 

SLTو

عجالت PYR 18 إنش من 
األلومنيوم المطلي بالكروم 
 3500HD SRW قياسية في

 دينالي
متوفرة في 2500HD دينالي

عجالت PYR 18 إنش من 
األلومنيوم المطلي بالكروم 

 SLTو SLE قياسية في
3500HD SRW؛

 مشمولة في سييرا
3500HD All Terrain

 عجالت RS7 17 إنش
من األلومنيوم المصقول 

 والمطّرق
 3500HD DRW قياسية في

دينالي 
 3500HD متوفرة في

DRW المقصورة المزدوجة 
 SLTو SLE الفسيحة

 عجالت PYW 17 إنش 
من الفوالذ المطلي 
قياسية في سييرا 

3500HD DRW2500HD عجالت

HD SRW عجالت دينالي

3500HD SRW عجالت

3500HD DRW عجالت



األكسسوارات
صّممها كما تحب.

تطابق هندسة ملحقات جي ام سي هندسة سييرا HD، وهي تترواح من معدات التحسين الوظيفي مثل العتبة المساعدة على الصعود 
وحماية الصندوق الخلفي إلى اللمسات الفريدة. أضف لمساتك الخاصة إلى سييرا HD واجعله كما تريد له أن يكون.

ص 27 | المجموعة | األكسسوارات

 العتبة المساعدة تسهل هذه العتبة األنيقة عملية الدخول إلى
البيك أب والخروج منه. صنعت العتبات من مواد مقاومة للصدأ وتتوفر 
 بصبغة الكروم أو اللون األسود، وبتصميم مستطيل قياس 6 إنش،

أو مستدير قياس 4 إنش.

منظم األمتعة تحت المقاعد الخلفية يحتوي، وينظم، ويخفي جميع 
المواد تحت مقاعد سييرا الخلفية ضمن صندوق تخزين بالستيكي 

شديد التحمل.

صندوق اللوازم بتصميم مضلع مع غطاء ومفاصل هوائية مزدوجة 
لسالسة في الفتح واإلغالق. يحمل شعار جي ام سي.

غطاء الصندوق يحمي الغطاء اللين الحمولة وُيطوى بسهولة للسماح 
بالوصول الكامل إلى الصندوق الخلفي وهو مزود بأقواس مدمجة.

الغطاء الصلب مقسم إلى ثالثة أجزاء قابلة للطي وهو يضيف حماية 
 أسهل إلى صندوق التحميل. تتوفر أغطية جي ام سي 

ً
أقوى ووصوال

في ثمانية أنواع يمكنك االختيار منها.

مردات للحماية من الوحول مخصصة بحيث تناسب الحّيز وراء العجالت، 
 لمركبتك ستضفي 

ً
وتحميها من الوحل والطين. وألنها مصممة خصيصا

مزايا األناقة في المردات لمسة بديعة على مظهر سييرا HD الخارجي.

غطاء األرضية المصمم لجميع األحوال الجوية كن على استعداد 
 للتغلب على شتى 

ً
دائم مع هذه األغطية الممتازة، والمبتكرة خصيصا

الظروف، حيث تساعد التضليعات فيها على جمع الحصى واألتربة.



صخري داكن معدني4رصاصي معدني4,7أحمر قرمزي بطبقتين4,8 أحمر كاردينالي4،5،6 بني معدني4,5أبيضفضي معدني4،5،6أسودأزرق رخامي معدني4

األلوان والفرش
لمسات األبواب والكنسولةلمسات لوحة العدادات

األلوان الداخلية وفرش المقاعد 
قماشفينيل

الطرازات

——————————●———————سييرا

SLE●———●1●2——●●●———————

SLT●———●1●2—————●—●●—

ALL TERRAIN—●—●—————————●—————

3●—————3●—————●———●——دينالي

غير متوفر  — ● قياسي  متوفر  الرمز 

التفاصيل الجلدية

األلوان الخارجية )راجع وكيل جي ام سي للمزيد من التفاصيل حول مواصفات األلوان الخارجية(

تصميم كربون الطرق ألومنيوم بّراقألومنيوم داكنألومنيوم ناصع
الوعرة

لمسات من الخشب 
البني

لمسات من الخشب 
الداكن

لمسات من الخشب 
بلون السنديان 

أسود/رمادي داكن 
فينيل

أسود/أسود بمساحات 
من الجلد

أسود/أسود 
بمساحات من الجلد 

أسود/أسود بني/بيج قماشي
بمساحات من الجلد 

المخرم 

أسود/رمادي داكن
 قماش

أسود/أسود بمساحات 
من الجلد المخرم مع 
لمسات حمراء داكنة 

أسود/رمادي داكن 
بمساحات من الجلد

أسود/ رمادي داكن
بمساحات من
الجلد المخرم

بني/بيج بمساحات 
من الجلد

بني/بيج بمساحات
من الجلد المخرم 

بني/رملي داكن 
بمساحات من الجلد 

المخرم
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عقيقي معدني داكن4،10

 1مع التصميم الداخلي باللون البني/البيج فقط.     2مع التصميم الداخلي باللون األسود/ األسود الرمادي الداكن فقط.     3يتضّمن لمسات دينالي الفريدة.     4طالء فاخر، بكلفة إضافية.      5غير متوفر في دينالي.     

اب فقط.
ّ
اب.     8غير متوفر في طراز سييرا األساسي.     9موديالت دينالي فقط.     10موديالت مقصورة الرك

ّ
6غير متوفر مع باقة All Terrain.     7غير متوفر في موديالت مقصورة الرك



أبعاد الحمولة1  

الصندوق الطويل DRWالصندوق الطويل SRWالصندوق القياسياألبعاد

21612161 1727حجم الصندوق

129612961296العرض الداخلي ألرضية الصندوق )ملم(

200324832483الطول الداخلي ألرضية الصندوق )ملم(

539539542االرتفاع الداخلي للصندوق )ملم(

المقصورة المزدوجة الفسيحةالمقصورة المزدوجة المقصورة العاديةاألبعاد الخارجية

19902-198421975-197921972-1950االرتفاع )ملم(

الطول اإلجمالي )ملم(

58426083—الصندوق القياسي

570163226563الصندوق الطويل 

المقصورة المزدوجة الفسيحة المقصورة المزدوجة المقصورة العاديةاألبعاد الداخلية )ملم(

1087/9821087/1029—/1087حيز الرأس )أمام/خلف( 

1150/8801150/1040 —/1150حيز القدمين )أمام/خلف( 

1647/16341647/1634— /1677حيز الكتفين )أمام/خلف(

1593/15301543/1530— /1555حيز الجلوس )أمام/خلف(

المقصورة المزدوجة الفسيحةالمقصورة المزدوجة المقصورة العاديةقاعدة العجالت )ملم(

36633904—الصندوق القياسي

339340164260الصندوق الطويل 

المواصفات التقنية القياسية 

الدفع الرباعيالدفع الثنائيالطراز/نظام الدفع

الفرامل )كافة الموديالت: نظام فرامل كهربائية مانعة لالنغالق على 
العجالت األربع(

)Duralife (قرصية على العجالت األربع قياس 14 إنش )تتضمن دواراتDuralife قرصية على العجالت األربع قياس 14 إنش )تتضمن دوارات

كهربائي بالكرة الدوارة مع نظام التدفق الذكيكهربائي بالكرة الدوارة مع نظام التدفق الذكينظام التوجيه

 136/30136/30سعة خزان الوقود )تقريبية بالليتر(

150150أنظمة التيار المتناوب )أمبير(

)كلغ( للمركبة  األقصى  اإلجمالي  الوزن  V8 توربو ديزلمعدل  V8 6.0 ليتر/ دوراماكس  فورتيك 

المقصورة المزدوجة الفسيحةالمقصورة المزدوجة المقصورة العادية

2500HD

4309/45364309/4536—/—الصندوق القياسي

4309/44914309/45364491/4536الصندوق الطويل 

3500HD

SRW4854/51715035/52624990/5262

DRW6123/59085908/59085908/5908

المحركات 

فورتيك VVT V-8 6.0 (L96) ليتر 

بنزين )FlexFuel(نوع الوقود

6.0 ليتر )364 متر مكعب( السعة

330@4600القوة الحصانية )صافي( عند د.د

4200@380قوة العزم )صافي( عند د.د

المحرك / التوفر في الموديل

●المقصورة العادية

●المقصورة المزدوجة 

●المقصورة المزدوجة الفسيحة 

 HD أنظمة تعليق سييرا 

3500HD\2500HD 1نظام التعليق األمامي المستقل مع قضبان التواء

نظام الدفع الرباعينظام الدفع الثنائيقدرة النوابض األمامية القياسية )كلغ(

1996/19961996/1996المقصورة العادية

1996/19961996/2177المقصورة المزدوجة 

1996/19962177/2177المقصورة المزدوجة الفسيحة 

2500HD/3500HD-SRW/3500-DRW 1نظام التعليق الخلفي مع ممتصات صدمات شبه إهليليجية متعددة الطبقات

نظام الدفع الرباعينظام الدفع الثنائيقدرة النوابض األمامية القياسية )كلغ(

2812/3198/44572812/3198/4457المقصورة العادية

2812/3198/42522812/3198/4252المقصورة المزدوجة 

2812/3198/42522812/3198/4252المقصورة المزدوجة الفسيحة 

غير متوفر  — ● قياسي  متوفر  المفتاح 

HD مواصفات سييرا 

ص 31 | المجموعة | المواصفات 1تتوقف معدالت الوزن والحمولة على الموديل، والمحرك، وناقل الحركة، ومعدل الوزن اإلجمالي للسيارة. تواصل مع وكيل جي ام سي للمزيد من التفاصيل.1تتوقف سعة األمتعة والحمولة على الوزن والتوزيع.    2حسب الموديل وقياس العجالت.     3يشمل الوزن اإلجمالي للسيارة عند التجهيز بشكل مناسب وزن المركبة، والركاب، واألمتعة والتجهيزات.



 )SAE J2807 معدالت الوزن األقصى للمقطورة التقليدية1 )كلغ( )بحسب متطلبات األداء
معدل المحركالطراز

المحور
الوزن 

اإلجمالي 
للحمولة2

 2500HD صندوق
 القياسي بنظام

SRW الدفع الثنائي

 2500HD صندوق
الطويل بنظام الدفع 

SRW الثنائي

 3500HD صندوق
 القياسي بنظام

SRW الدفع الثنائي

 3500HD صندوق
الطويل بنظام الدفع 

SRW الثنائي

 3500HD صندوق
الطويل بنظام الدفع 

DRW الثنائي

 2500HD صندوق
 القياسي بنظام

SRW الدفع الرباعي

 2500HD صندوق
الطويل بنظام الدفع 

SRW الرباعي

 3500HD صندوق
 القياسي بنظام

SRW الدفع الرباعي

 3500HD صندوق
الطويل بنظام الدفع 

SRW الرباعي

 3500HD صندوق
الطويل بنظام الدفع 

DRW الرباعي

عادية 64866350— 6577—65776486—6577—4.109571فورتيك V-8 6.0 ليترمقصورة 

مزدوجة 63056169—6441626058976396—4.10957158976532فورتيك V-8 6.0 ليترمقصورة 

المقصورة المزدوجة 
الفسيحة

4.1095715897648658976396621458976305589762146078فورتيك V-8 6.0 ليتر

 

 )SAE J2807 معدالت قطر باقة العجلة الخامسة / وصلة عنق اإلوزة )كلغ( )بحسب متطلبات األداء
معدل المحركالطراز

المحور
الوزن 

اإلجمالي 
للحمولة2

 2500HD صندوق
 القياسي بنظام

SRW الدفع الثنائي

 2500HD صندوق
الطويل بنظام الدفع 

SRW الثنائي

 3500HD صندوق
 القياسي بنظام

SRW الدفع الثنائي

 3500HD صندوق
الطويل بنظام الدفع 

SRW الثنائي

 3500HD صندوق
الطويل بنظام الدفع 

DRW الثنائي

 2500HD صندوق
 القياسي بنظام

SRW الدفع الرباعي

 2500HD صندوق
الطويل بنظام الدفع 

SRW الرباعي

 3500HD صندوق
 القياسي بنظام

SRW الدفع الرباعي

 3500HD صندوق
الطويل بنظام الدفع 

SRW الرباعي

 3500HD صندوق
الطويل بنظام الدفع 

DRW الرباعي

64866305— 6577—66226486—6713—4.109571فورتيك V-8 6.0 ليترمقصورة عادية

63056123—6441626064416396—4.10957165776532فورتيك V-8 6.0 ليترمقصورة مزدوجة

المقصورة المزدوجة 
الفسيحة

4.1095716486644164416350621463506305630562146033فورتيك V-8 6.0 ليتر

الحمولة القصوى1 )كلغ(
معدل الوزن المحركالطراز

اإلجمالي 
للمركبة2

 2500HD صندوق

القياسي بنظام 

 الدفع الثنائي

SRW

 2500HD صندوق

الطويل بنظام 

 الدفع الثنائي

SRW

 3500HD صندوق

القياسي بنظام 

 الدفع الثنائي

SRW

 3500HD صندوق

الطويل بنظام 

 الدفع الثنائي

SRW

 3500HD صندوق

الطويل بنظام 

 الدفع الثنائي

DRW

 2500HD صندوق

القياسي بنظام 

 الدفع الرباعي

SRW

 2500HD صندوق

الطويل بنظام 

 الدفع الرباعي

SRW

 3500HD صندوق

القياسي بنظام 

SRW الدفع الرباعي

 3500HD صندوق

الطويل بنظام 

 الدفع الرباعي

SRW

 3500HD صندوق

الطويل بنظام 

 الدفع الرباعي

DRW

ليترمقصورة عادية  6.0 V-8 ——— —————1603—4218فورتيك 

4309——————1547———

4717———1991——————

4854————————1978—

6078—————————3050

6124————3245—————

ليترمقصورة مزدوجة  6.0 V-8 ———14031355———430915341486فورتيك 

4854———1926——————

4990————————1935—

5908————2828————2701

المقصورة المزدوجة 
الفسيحة

ليتر  6.0 V-8 ————1335———430914661425فورتيك 

4490——————1445———

4763——1838———————

4854———1871——————

4899———————1841——

4990————————1848—

5908————2772————2613
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مواصفات سييرا HD )تابع(

SRW العجلة الخلفية المفردة     DRW العجلة الخلفية المزدوجة

1تستخدم معدالت الحمولة القصوى ألغراض المقارنة فقط. قبل شراء المركبة أو استخدامها لنقل األشخاص أو البضائع، يرجى مراجعة قسم تحميل المركبة في دليل المالك والتحقق من القدرة االستيعابية للمركبة المحددة على الملصق 

اب، والحمولة، والتجهيزات.     3معدل الحمولة القصوى عند التجهيز بمحرك فورتيك V8 سعة 6 ليتر. تواصل مع الوكيل 
ّ
الموضوع على دعامة باب السائق.    2معدل الوزن اإلجمالي للسيارة. عند التجهيز بشكل صحيح يتضمن وزن المركبة، والرك

لمزيد من التفاصيل. 

4الوزن األقصى )كلغ( لشفرة جرف الثلج القابلة لإلزالة ومعّدات الشفرة. الحّد األقصى لوزن الجرافة على أساس متوسط المحتوى المحدد من قبل الجهة الصانعة و68 كلغ للسائق وشخص إضافي يشغل المقعد األمامي )كل على حدة(. SRW - عجالت خلفية مفردة      DRW - عجالت خلفية مزدوجة   - 
ستقلل التجهيزات والركاب اآلخرون من الوزن األقصى للجرف. قد يطلب إضافة وزن تعويض خلفي للحفاظ على وزن المحور األمامي أقل من 65% من وزن المركبة المجهزة بجرافة ثلج. يرجى مراجعة الجهة الصانعة لجرافة الثلج لمعرفة وزن التعويض الموصى به.

SRW العجلة الخلفية المفردة     DRW العجلة الخلفية المزدوجة.     1 قبل اقتنائك سيارة أو استعمالها للقطر، إقرأ جيدا القسم المتعلق بالقطر في دليل المالك. وزن الركاب واألمتعة، والخيارات أو الملحقات قد يقلل من حجم الحمولة الممكن سحبها.      2تقدير الوزن اإلجمالي للقاطرة والمقطورة. عند التجهيز بشكل 
 .)LC8( سعة 6 ليتر المتوفر )اب، والوقود، والتجهيزات االختيارية والحمولة في المركبة والمقطورة.      3معدل الحمولة القصوى عند التجهيز بمحرك فورتيك )غاز طبيعي مضغوط

ّ
صحيح. يتضمن وزن المركبة، والمقطورة المعتمدة، يتضمن وزن السائق، والرك

مواصفات المحاور وأوزان الجرف )كلغ( 

 مواصفات الوزن اإلجمالي للمحاور األمامية )FGAWR( مع باقة جرف الثلج )طرازات الدفع الرباعي فقط( 
مالحظة: تتحّمل جميع الموديالت تركيب معّدات جرف الثلج بوزن يصل لغاية 45 كلغ كحّد أقصى.     

أوزان الجرف القصوى4 )طرازات الدفع الرباعي فقط(

2500HD عجالت خلفية نوع المحركرمز المحركالطراز
 SRW مفردة 

3500HD عجالت 
 SRW خلفية مفردة 

3500HD عجالت 
DRW خلفية مزدوجة

2500HD عجالت خلفية Engine RPOEngine Typeالطراز
  SRW مفردة 

3500HD عجالت 
SRW خلفية مفردة

3500HD عجالت 
DRW خلفية مزدوجة

L96Gas408454454مقصورة عادية235925402540بنزينL96مقصورة عادية

 مقصورة مزدوجة 

 الصندوق القياسي/

الصندوق الطويل

L96مقصورة مزدوجة 2540/—2540/—2359/2540بنزين 

 الصندوق القياسي/

الصندوق الطويل

L96Gas352/454—/454—/454

 المقصورة المزدوجة الفسيحة

 الصندوق القياسي/

الصندوق الطويل

L96المقصورة المزدوجة الفسيحة2540/—2359/25402540/2540بنزين 

 الصندوق القياسي/

الصندوق الطويل

L96Gas329/431454/431—/420
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األنواع
——مقصورة عادية 

—مقصورة مزدوجة 
المقصورة المزدوجة الفسيحة

دفع ثنائي 
دفع رباعي

المواصفات الميكانيكية
●●●●منقي هواء عالي القدرة

●●●●مولد تيار متناوب 150 أمبير

●●●●مبرد زيت إضافي خارجي لناقل الحركة 

●●●●مبرد زيت إضافي خارجي للمحرك

●●●●بطارية التشغيل الثقيل ال تحتاج إلى صيانة، مع حماية من النفاد وطاقة إضافية محفوظة

 VVT SFI 6.0 ليتر V-8 بطارية مساعدة بقوة 730 أمبير لتشغيل المحرك في درجة الحرارة صفر، تتطلب محرك فورتيك
)Duralife الفرامل قرصية مانعة لالنغالق على العجالت األربع )تتضمن دوارات فرامل●●●●

ً
●●●●الهيكل كامل التلحيم مع قسم أمامي مدمج هيدروليكيا

SFI مع نظام VVT FlexFuel 6.0 ليتر V-8 المحرك فورتيك●●●●

●●●●العادم من الفوالذ المقاوم للصدأ مع طبقة من األلومنيوم وأنبوب 

مفتاح التحكم في سرعة المحرك عند عدم التشغيل 
3500HD نظام الفرامل المتكامل للمقطورة متضمن في جميع طرازات●●●●

نظام ®STABILITRAK للتحكم في الثبات يشمل ميزة تجنب االنقالب، ونظام التحكم في الدفع، ونظام التحكم اإللكتروني في 
تأرجح المقطورة، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات

●●●●

●●●●نظام المقود هيدروليكي، بالكرة الدوارة مع نظام التدفق الذكي

●●●●نظام التعليق أمامي مستقل مع قضيبين لاللتواء إلى جانب ممتصات الصدمات قياس 51 ملم وقضيب أمامي للثبات قياس 33 ملم

●●●●نوابض خلفية متعددة األوراق شبه إهليلجية مع مصّدات االرتجاج من اليوريثان

●●●●ناقل حركة أوتوماتيكي  6L90-E بـ6 سرعات. ويشمل وضع القطر/السحب، والتخفيض التدريجي لقوة المحرك وقوة الفرملة

———●علبة تبديل السرعات سرعتان من 2.72 على 1 ومقبض تبديل مثبت بأرضية السيارة )طرازات الدفع الرباعي فقط(
●●●—علبة تبديل السرعات اإللكترونية الدائرية – سرعتان من 2.72 على 1 )طرازات الدفع الرباعي فقط(

●●●●المحور الخلفي بمعدل 4.10 قياسي ومتوفر فقط مع محرك فورتيك V-8 6.0 ليتر

EATON® للتشغيل الثقيل من نوع 
ً
●●●●ترس تفاضلي خلفي قابل للغلق أوتوماتيكيا

م 
ّ
التجهيزات وأدوات التحك

 من عداد المسافات 
ً
مركز معلومات القيادة قياس 3.5 إنش بشاشة عرض أحادية اللون. تعرض رسائل التنبيه إلى جانب إظهارها كال

والرحلة، ومعلومات أساسية أخرى عن المركبة
●———

—●●—شاشة عرض باأللوان 4.2 إنش تشمل تخصيصات السائق، ورسائل التنبيه، وعداد المسافات والرحلة، ومعلومات عن المركبة
●———شاشة قياس 8 إنش قابلة لإلعداد

 غير متوفرة في فئة المقصورة العادية
ً
●●●—دواسات قابلة للتعديل كهربائيا

●●●●مأخذ كهربائي بقوة 230 فولت داخل المقصورة، بثالثة رؤوس شبيه بالمأخذ المنزلي

———●عجلة القيادة من مادة البولي يوريثان مع أزرار تثبيت السرعة
—●●—مكسوة بالجلد مع أزرار مدمجة للتحكم في النظام الصوتي وتثبيت السرعة

●——مكسوة بالجلد وقابلة للتدفئة مع أزرار مدمجة للتحكم في النظام الصوتي وتثبيت السرعة

———●عمود مقود تعديل عمودي يدوي
●●●—عمود مقود تعديل متداخل، عمودي وأفقي يدوي 

المقاعد
 لمقعدي السائق 

ً
صف مقاعد أمامي من القماش لثالثة ركاب، متصل وقابل للفصل بنسبة 40/20/40 مع ظهر قابل لالنحناء يدويا

 للطي 
ً
 قابال

ً
والراكب األمامي، وتعديل يدوي لمسند أسفل الظهر للسائق، ومساند رأس لركاب الجانبين. يشمل مسند ذراع وسطيا

إلى األسفل مع حيز تخزين

●———

 لمقعدي السائق 
ً
صف مقاعد أمامي من الفينيل لثالثة ركاب، متصل وقابل للفصل بنسبة 40/20/40 مع ظهر قابل لالنحناء يدويا

 للطي إلى األسفل مع حيز تخزين
ً
 قابال

ً
والراكب األمامي، ومساند رأس لركاب الجانبين. يشمل مسند ذراع وسطيا

———

 لمقعدي السائق والراكب 
ً
صف مقاعد أمامي من القماش لثالثة ركاب، متصل وقابل للفصل بنسبة 40/20/40 مع ظهر قابل لالنحناء يدويا

 للطي إلى األسفل مع حيز تخزين قابل للقفل أسفل المقعد.
ً
 قابال

ً
األمامي، ومساند رأس لركاب الجانبين. يشمل مسند ذراع وسطيا

—●——

صف مقاعد أمامي من الجلد لثالثة ركاب، متصل وقابل للفصل بنسبة 40/20/40 مع تدفئة لظهر المقعد وحيز الجلوس. غير متوفر في 
 باللون األسود

ً
طرازات المقصورة العادية. يتطلب فرشا

———

 
ً
صف مقاعد أمامي من الجلد لثالثة ركاب، متصل وقابل للفصل بنسبة 40/20/40 مع تعديل كهربائي في 10 وضعيات. يشمل تعديال

 لمسند أسفل الظهر، تدفئة لظهر المقعد وحيز الجلوس، ذاكرة لحفظ وضعيتين من وضعيات مقعد السائق )ال تشمل وظيفة 
ً
كهربائيا

تعديل مسند أسفل الظهر(، مساند رأس قابلة للتعديل

—●—

مقاعد أمامية حاضنة من القماش مع تعديل كهربائي لمقعد السائق في 10 وضعيات ولمقعد الراكب األمامي في 6 وضعيات، 
تدفئة لظهر المقعد وحيز الجلوس، مساند رأس قابلة للتعديل، وكنسولة أرضية مع جيوب تخزين

———

المقاعد )تابع( 
 لمسند أسفل الظهر، تدفئة لظهر المقعد 

ً
 كهربائيا

ً
مقاعد أمامية حاضنة من الجلد مع تعديل كهربائي في 10 وضعيات تشمل تعديال

وحيز الجلوس، ذاكرة لحفظ وضعيتين من وضعيات مقعد السائق )ال تشمل وظيفة تعديل مسند أسفل الظهر(، مساند رأس قابلة 
للتعديل، وكنسولة أرضية مع جيوب تخزين

——●—

. متضمن ومتوفر فقط مع باقة SLE المفضلة.
ً
———تعديل المقاعد، كهربائي في 10 وضعيات للسائق. يتطلب صف مقاعد متصال

 للفصل 
ً
 وقابال

ً
مقاعد من القماش للسائق والراكب األمامي قابلة للتدفئة. تتطلب فئة SLE المفضلة وصف مقاعد من القماش متصال

بنسبة 40/20/40
———

مقاعد أمامية حاضنة مطعمة بالجلد المثقب، وقابلة للتدفئة والتبريد. مشمولة مع فئة تنبيه السائق. وفي فئة دينالي تشمل شعار 
دينالي البارز على المقاعد األمامية والتعديل الكهربائي في 12 وضعية لمقعدي السائق والراكب األمامي مع مسند أسفل الظهر

——●●

 لتثبيت كراسي األطفال
ً
 علويا

ً
———●صف مقاعد خلفي لثالثة ركاب متصل وقابل للطي. طرازات المقصورة المزدوجة فقط. يشمل مشبكا

 لتثبيت كراسي األطفال. طرازات 
ً
 علويا

ً
صف مقاعد خلفي لثالثة ركاب متصل وقابل للفصل والطي بنسبة 60/40 يشمل مشبكا

المقصورة المزدوجة والمقصورة المزدوجة الفسيحة فقط 

●●●●

التفاصيل الداخلية
———لوحة أزراز مساعدة تشمل 4 أزرار مثبتة 

———●التحكم في المناخ تكييف هواء يدوي بمنطقة واحدة
●●●—تحكم في المناخ أوتوماتيكي بمنطقتين. غير متوفر في طرازات المقصورة العادية

●●●●تثبيت السرعة

●●●●نظام تذويب الجليد كهربائي على النافذة الخلفية

●●●●أقفال األبواب كهربائية

سجادات أرضية من الفينيل المطاطي بألوان مناسبة )طرازات المقصورة المزدوجة والمقصورة المزدوجة الفسيحة تشمل سجادات 
أرضية لصف المقاعد الثاني(

●●●

———●من الفينيل المطاطي وبلون كربوني
——●—النظام المساعد على الركن الخلفي فوق صوتي

نظام كاميرا الرؤية الخلفية مع خطوط الشبكة الديناميكية. خطوط الشبكة الديناميكية غير متوفرة مع الراديو بالشاشة الملونة 
التي تعمل باللمس قياس 4.2 إنش

●●●●

●●●—نظام تشغيل السيارة عن بعد 

●●●●نظام فتح األبواب

———لوحة باب عتبة السيارة المعة
 مع نظام النقرة السريعة للفتح. طرازات المقصورة المزدوجة الفسيحة فقط. غير متوفرة مع 

ً
فتحة سقف قابلة للفتح كهربائيا

تجهيزات المصابيح المدمجة بالسقف
——●

●●●●النوافذ كهربائية مع ميزة النقرة السريعة للفتح واإلغالق في جهة السائق، وللفتح في كافة النوافذ األخرى. 

قاعدة الشحن الالسلكي1 مثبتة في الكنسولة المركزية. تتطلب المقصورة المزدوجة أو المقصورة المزدوجة الفسيحة. مشمولة 
ومتوفرة فقط مع المقاعد األمامية الحاضنة. غير متوافقة مع جميع األجهزة

—●●

فئات اختيارية
باقة HD ALL TERRAIN تتطلب طراز المقصورة المزدوجة الفسيحة SRW مع نظام الدفع الرباعي. تتضمن مقاعد أمامية حاضنة 
بمساحات من الجلد، وعجلة قيادة قابلة للتدفئة، نظام Bose الصوتي الفاخر، عجالت blackwall، عجالت PYR قياس 18 إنش من 

 Z71 األلومنيوم المطلي بالكروم، طالء حماية للصندوق الخلفي، نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي، باقة نظام التعليق
 للطرق الوعرة، فئة تصفيح أسفل الهيكل، شبك ALL TERRAIN مع إطار من الكروم، مصد أمامي بلون الهيكل، خلفي، من الكروم

مع درجة طرفية خلفية في المصد الخلفي بلون الهيكل، لوحة عتبة باب السيارة، وسجادات أرضية. غير متوفرة مع فئة تنبيه السائق

———

باقة تنبيه السائق تتضمن أنظمة التنبيه عند مغادرة المسار، والتنبيه من االصطدام األمامي ومقعد السائق المنبه للسالمة. تشمل 
 نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي. في طراز SLT تتطلب المقاعد األمامية القابلة للتدفئة والتبريد، والمقاعد

ً
 أيضا

الحاضنة بمساحات من الجلد، وعجلة القيادة القابلة للتدفئة. في طراز SLE تتطلب المقصورة العادية مع فرش القماش الداخلي باللون 
األسود وباقة SLE المفضلة. تتطلب طرازات 3500HD SLT وجود وسادات هوائية جانبية وخلفية وأمامية للمقعد األمامي3

—●

باقة نظام التعليق على الطرق الوعرة Z71 نظام التحكم في نزول المنحدرات، وتصفيح أسفل الهيكل، وممتصات صدمات ثنائية األنبوب 
®Rancho، وشعارات Z71 عند فتحات التهوئة األمامية، ومركز معلومات القيادة للطرقات الوعرة في طرازات الدفع الرباعي SRW فقط

—

باقة تجهيزات المقطورة قاعدة القطر قياس 2.5 إنش مع ملحقات قياس 2 إنش و7 وصالت كهربائية مستقلة لربط مصابيح الركن، 
ومصابيح الرجوع، ومؤشرات االلتفاف، ووصلة الفرامل الكهربائية، والبطارية الكهربائية، وموصل أرضي. وتشمل هذه الوصلة 4 مآخذ. 

 أتوماتكي اإلغالق ونظام تحكم في فرامل المقطورة. متوفرة كذلك في طراز 3500HD، غير 
ً
 خلفيا

ً
ويتضمن طراز 2500HD ترسا

متوفرة عند إلغاء المصد الخلفي أو إلغاء الصندوق 

●●●●

 إلى خلف 
ً
 من خلف المصد األمامي وصوال

ً
باقة تصفيح أسفل الهيكل وتشمل تصفيحات مدمجة بالهيكل، وتصفيحات أمامية انطالقا

المصد الخلفي وتوفر بهذا الشكل حماية ألسفل الهيكل األمامي وعلبة الزيت والترس التفاضلي وعلبة نقل السرعة. متضمنة 
ومتوفرة فقط في موديالت الدفع الرباعي

●●●●

مستويات الطراز  S
LE

S
LT

ي
ال

دين

يرا
سي

مستويات الطراز 

الترفية/االتصال/المالحة
 لكابل الصوت

ً
 إضافيا

ً
———●راديو بشاشة ملونة تعمل باللمس قياس 4.2 إنش يشمل AM/FM، ومنافذ USB4، ومنفذا

 لكابل 
ً
 إضافيا

ً
راديو بشاشة ملونة تعمل باللمس قياس 7 إنش مع نظام INTELLILINK2 يشمل AM/FM/CD، ومنافذ USB4، ومنفذا

الصوت، وإمكانية تشغيل ملفات الموسيقى عبر تقنية ®5Bluetooth وتشغيلها مع بعض الهواتف المتوافقة، والتحكم في الهاتف 
بدون استخدام اليدين، والراديو عبر اإلنترنت، ونظامي ™6Android Auto و ™6Apple CarPlay لتوصيل الهاتف، وتقنيات تعمل عبر األوامر 

الصوتية للتحكم في الهاتف والراديو

———

راديو بشاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 إنش مع نظام INTELLILINK2 يشمل AM/FM، ونظام ™6Apple CarPlay، وتنبيهات 
 لكابل الصوت، وإمكانية تشغيل ملفات الموسيقى عبر تقنية  ®5Bluetooth وتشغيلها 

ً
 إضافيا

ً
األوامر الصوتية، ومنافذ USB4، ومنفذا

مع بعض الهواتف المتوافقة، والتحكم في الهاتف بدون استخدام اليدين، وتقنيات تعمل عبر األوامر الصوتية للتحكم في الهاتف 
والراديو

—●——

راديو بشاشة ملونة تعمل باللمس مع نظام مالحة يشمل جميع مزايا الراديو بشاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 إنش باإلضافة 
Navigation  وميزة المالحة INTELLILINK2 إلى نظام

—●●

CD/MP3 مشغل—●●●

—●●نظام صوتي مع 6 سماعات 4 سماعات في طراز سييرا المقصورة العادية
●——نظام BOSE الصوتي الفاخر مع 6 سماعات )7 سماعات صوت مع مضخم صوت عند طلب المركبة مع المقاعد الحاضنة(

نظام الترفيه في المقاعد الخلفية يتضمن مشغل DVD/BLU-RAY™ مع شاشة LCD قياس 9.7 إنش، وسماعتين السلكيتين 
للرأس، وجهاز تحكم A/V. يتطلب المقاعد األمامية الحاضنة ونظام Bose الصوتي الفاخر. يحل مكان مشغل CD/MP3 بفتحة واحدة . 

موديالت المقصورة المزدوجة الفسيحة فقط.

——●

 نظام بلوتوث5 للهواتف الجوالة للوصل بالنظام الصوتي للسيارة. متوفر مع فئة المالءمة في سييرا وهو مشمول ومتوفر فقط
2IntelliLink مع الراديو بشاشة ملونة تعمل باللمس قياس 7 إنش مع نظام

●●●

المواصفات والميزات الخارجية
●عتبات مساعدة, سكك مستطيلة من الكروم قياس 6 إنش متضمنة في دينالي

—●●●المصد أمامي, من الكروم
—●●●خلفي، من الكروم مع درجة طرفية خلفية

●———أمامي، بلون الهيكل

●———خلفي، مع درجة طرفية خلفية، بلون الهيكل

—مصابيح سطح البيك أب متضمنة مع طرازات العجالت الخلفية المزدوجة. إختيارية في طرازات العجالت الخلفية المفردة
●●●●صندوق األمتعة مشابك تثبيت متحركة عالية )4(

●●●●غطاء حواف فتحة الصندوق 

———●مقابض األبواب سوداء
——●—بلون الهيكل

●●——كروم

●●●—مصابيح ضباب أمامية، هالوجينية

●●●●إطار للشبك األمامي من الكروم

—●●—لمسات من الكروم في المركز
●———لمسات من الكروم مع لمسات دينالي المميزة

●●●●الزجاج مع تعتيم

LED تتضمن إضاءة جي ام سي المميزة .HID المصابيح األمامية عالية األداء كاشفة●●●●

——●—الشرائح الجانبية بلون الهيكل
●●——الشرائح الجانبية على الهيكل من الكروم

●●●●مشابك سحب أمامية مثبتة بإطار الهيكل )سوداء(

SLT 2500HD أو HD ALL TERRAIN متضمن ومتوفر مع باقة SLT طالء حماية الصندوق في●

●●●●قفل عبر جهاز التحكم

●●●—باب خلفي منخفض مع ميزة EZ المتوفرة لفتح باب الصندوق وإغالقه

●●●●حامل خارجي للعجلة االحتياطية، ونش، مع القفل 

●●●—مبيت العجلة الخلفي متوفر فقط في فئة العجلتين الخلفيتين المفردتين والمقصورة المزدوجة والمقصورة المزدوجة الفسيحة 

●●●●ماسحات متناوبة للزجاج األمامي 

المرايا الجانبية
، سوداء )موديالت 2500HD فقط(

ً
———●قابلة للطي يدويا

، سوداء )موديالت 2500HD فقط(  
ً
، والطي يدويا

ً
——●—قابلة للتدفئة والتعديل كهربائيا

، مع مؤشرات االلتفاف المدمجة، ومصابيح األمان عند االقتراب، وميزة الخفوت التلقائي لجهة 
ً
قابلة للتدفئة، والتعديل/الطي كهربائيا

3500HD السائق ومصابيح المرايا الجانبية؛ غطاء من الكروم. غير متوفرة في طرازات
——●●

 مع مرآة صغيرة مدمجة محدبة ومنخفضة. قياسية في طرازات 
ً
مرايا عمودية بسواعد للقطر سوداء قابلة للطي والتطويل يدويا

.2500HD 3500 متوفرة في موديالتHD
———

 مع سواعد، ومرآة صغيرة مدمجة محدبة ومنخفضة، مع مصابيح االلتفاف المدمجة، ومصابيح 
ً
سوداء، وقابلة للتدفئة، مع إمكانية الطي يدويا

SLE توجيهية، ومصابيح خلفية إضافية حمراء. في طراز سييرا تتطلب باقة المالءمة وتتضمن ميزة الخفوت التلقائي للمرآة الداخلية. في 
3500HD SLE 2500. قياسية في طرازاتHD SLE تتضمن ميزة الخفوت التلقائي للمرآة الداخلية. متضمنة مع الباقة االقتصادية في

—

، ومرآة صغيرة مدمجة محدبة
ً
 بشكل عمودي مع قابلية الطي كهربائيا

ً
 أغطية من الكروم، مرايا القطر قابلة للتعديل كهربائيا

 3500HD SLT ومنخفضة، مع مصابيح االلتفاف المدمجة، ومصابيح توجيهية، ومصابيح خلفية إضافية حمراء. قياسية في طرازات
ودينالي

——

السالمة واألمان
الوسادات الهوائية3 أمامية للسائق والراكب األمامي تعمل على مرحلة واحدة في كافة طرازات 3500HD و2500HD المقصورة 

المزدوجة الفسيحة. تتضمن وسادات أمامية تفتح على مرحلتين مع نظام تحسس كرسي األطفال في المقعد األمامي في سييرا 
2500HD المقصورة العادية و2500HD المقصورة المزدوجة مع صندوق التحميل

●●●●

وسادات هوائية جانبية مدمجة في مقعدي السائق والراكب األمامي األيمن لحماية منطقتي الصدر والوسط. متوفرة في جميع 
طرازات 2500HD واختيارية في 3500HD. للمزيد من المعلومات اتصل بأحد وكالئنا 

●

2500HD وسادات هوائية أمامية وخلفية علوية لحماية ركاب الجوانب من الصدمات الجانبية. متوفرة في طرازات●

نظاما التنبيه عند مغادرة المسار والتنبيه من االصطدام األمامي مشموالن ومتوفران فقط مع فئة تنبيه السائق. يتطلبان 
SLE المقصورة العادية مع فئة

—●

SLE نظام مقعد السائق المنبه للسالمة متوفر فقط مع فئة تنبيه السائق. يتطلب المقصورة العادية مع فئة—●

SLE نظام منع السرقة يمنع الدخول غير المسموح به. مشمول ومتوفر فقط مع نظام تشغيل السيارة عن بعد مع—●●

2500HD نظام مراقبة ضغط اإلطارات ال يشمل مراقبة اإلطار االحتياطي. مشمول فقط في طرازات●●●●
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مستويات الطراز مستويات الطراز 

غير متوفر  — ● قياسي  متوفر  الرمز 

غير متوفر  — ● قياسي  متوفر  الرمز 
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 أحزمة األمان وكرسي حماية 
ً
. قد تتطلب بعض األجهزة منفذ USB.    3إستخدم دائما

ً
 ذكيا

ً
 مع PMA أو Qi. لمزيد من المعلومات واالطالع على الهواتف واألجهزة المتوافقة تفضل بزيارة my.gmc.com/learn   2يتطلب التشغيل الكامل تقنية بلوتوث السلكية متوافقة وهاتفا

ً
 متوافقا

ً
 جهازا

ً
1يشحن النظام السلكيا

األطفال المناسب لعمر طفلك وحجمه. حتى في السيارات المجهزة بوسادات هوائية ونظام تحسس وجود الراكب، يكون األطفال في أمان أكثر عند تثبيتهم بالشكل الصحيح في المقعد الخلفي في كرسي حماية األطفال، أو الصغار أو في الكرسي الرافع. يرجى عدم تثبيت أي كرسي أطفال مواجه للخلف في 
ل بزيارة 

ّ
زة بوسادة هوائية أمامية شغالة. يمكن أن يتسبب فتح الوسادة الهوائية في إصابة خطيرة أو قد يؤدي إلى وفاة أي شخص قريب عند الفتح. لمزيد من المعلومات عن السالمة راجع دليل المالك وتعليمات كرسي حماية األطفال.     4غير متوافق مع جميع األجهزة.     5تفض

ّ
مقعد أمامي في سيارة مجه

.
ً
 متوافقا

ً
my.gmc.com/learn لالطالع على الهواتف المتوافقة مع السيارة.     6واجهات المستخدم في المركبة من إنتاج ®Apple و ®Google، تطبق أحكام وشروط بيان خصوصية الشركتين. تتطلب هاتفا



خدمة جي ام سي لمساعدة العمالء

صاالت العمالء الخاّص بنا عبر البريد 
ّ
صال بمركز ات

ّ
ق بسّيارتك، ُيمكنك االت

ّ
ألّي استفسارات أو أسئلة تتعل

اإللكتروني customerservice@GMCArabia.com أو رقم الهاتف 0352 429 4 971+
GMCArabia.com ل بزيارة

َّ
لمزيد من التفاصيل، تفض

 *تطّبق الشروط. يرجى مراجعة كتيب الضمان المرفق مع سيارة

جي ام سي لالطالع على كامل شروط الضمان.

**تطّبق الشروط.

ة البلدان.
ّ

رة في كاف
ّ

***غير متوف

ك سّيارة جي ام سي هي تجربة أبعد من مجّرد قيادة سّيارة جديدة، وذلك بفضل 
َّ
أن تتمل

ز هذه التجربة وتزيدها متعة.
ّ
عز

ُ
راحة البال التي ستنعم بها مع مزايا عديدة ت

ارات في الشرق األوسط
ّ
إختبار السي

 ُيالئم المنطقة. فقبل إطالق أّي سّيارة 
ً
 سّياراتنا ألقسى االختبارات كي نضمن لك أداًء عاليا

ّ
 تخضع كل

 ثقة. وفي هذا اإلطار نعمل على تطوير 
ّ

 ألمثل أداء فتعتمد عليها بكل
ً
 شامال

ً
جري لها فحصا

ُ
جي ام سي، ن

قاوم أقسى الظروف المناخية.
ُ
أنظمة تكييف الهواء، وتبريد المحّرك، والطالء، لت

ة 3 سنوات أو 100.000 كلم*
ّ
 لمد

ّ
 إلى المصد

ّ
ضمان من المصد

 بدون 
ً
ؤّمن لك بموجبه تصليحا

ُ
 لمّدة 3 سنوات/100.000 كلم ن

ً
 شامال

ً
 سّيارة جي ام سي ضمانا

ّ
قّدم لك كل

ُ
ت

رسوم ألّي عطل سببه عيب في المواّد أو القطع أو التصنيع، أينما كنت في الشرق األوسط.

ارة البديلة**
ّ
خدمة السي

قّدم لك 
ُ
 على راحتك، قد ت

ً
 عند االضطرار إلى تمديد فترة تصليح سّيارتك من عطل يشمله الضمان، وحرصا

ناسبك.
ُ
جي ام سي سّيارة بديلة ت

عهد الصيانة

 زيارة تقوم بها لمركز خدمة وكيل جي ام سي ستعود عليك بالفائدة والرضا:
ّ

كل

 على كلفة صيانة سّيارتك 
ً
طلعك مسبقا

ُ
افة، فنحن سن

ّ
•  أسعارنا الخاّصة بالخدمة والصيانة تنافسية وشف

طيلة فترة الكفالة.

 صيانة سّيارتك بصورة منتظمة في 
ّ
 أن

ً
ر أيضا

َّ
، وخدمتنا ال مثيل لها. تذك

ً
•  كلفة الصيانة لدينا تنافسية جّدا

حافظ على قيمتها عند إعادة البيع.
ُ
بقيها في حالة جّيدة وت

ُ
مركز خدمة وكيل جي ام سي ت

 مع الوكالة لخدمة الصيانة الدورية، نضمن لك في أغلب األحيان تسليم سّيارتك في 
ً
•  عند حجزك موعدا

اليوم نفسه.

خدمة المساعدة على الطرقات***

 بخدمة المساعدة على الطرقات ونقل السّيارة في الحاالت الطارئة 
ً
عندما تختار جي ام سي، ستحظى أيضا

على مدار الساعة طوال أّيام السنة، أينما كنت في الشرق األوسط ولمّدة 4 سنوات.

قطع غيار جي ام سي

 لتوزيع قطع غيار جي ام سي بكّميات وافرة لتزويد 
ٌ
يدعم شبكة وكالئنا الموجودة في أنحاء المنطقة مركز

سّيارتك عند الحاجة فتبقى منطلقة.

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

ارات جي ام سي المستعملة المضمونة
ّ
سي

دة بالتالي:
ّ

 سّياراتنا المستعملة المضمونة تأتي مزو
ّ

كل

ّ• فحص ألكثر من 110 نقاط
 على األقل

ً
• ضمان 12 شهرا

• خدمة المساعدة على الطرقات على مدار الساعة

• ضمان استبدال السّيارة خالل 7 أّيام

@GMCARABIAFACEBOOK.COM/GMCARABIATWITTER.COM/GMCARABIAYOUTUBE.COM/GMCARABIA

شارك اآلخرين تجربتك مع جي ام سي
من الطبيعي أن تحرص شركة عملت على تصميم المركبات الكبيرة وهندستها وصناعتها ألكثر من 100 عام على جذب الكثير من مالك الشاحنات األوفياء 

والشغوفين. إنضم إليهم وإلينا عبر حساباتنا على مواقع إنستجرام وفيس بوك وتويتر ويوتيوب لتشاركنا صوتك.


