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سافانا
ً
اإلتقان في التفاصيل الصغيرة يحدث فروقا كبيرة...
ً
فروقا في كل باوند – قدم من العزم ،وفي كل
ّ
ديسيبل من الهدوء ،وهذا ما دفعنا إلى إعادة تصور
الحلول وإبداع تجربة قيادة جديرة بالثناء .هكذا قمنا
ً
ً
بهندسة سافانا ليبقيك دوما منظما ويبقي من
معك على اتصال دائم ضمن أجواء مريحة على طول
ّ
الطريق .سواء أكنت تقل الركاب أم تحمل البضاعة
ستتجاوز تعددية استخدامات سافانا وجدارته
توقعاتك وحاجاتك.

المواصفات الخارجية | 2

المواصفات الداخلية | 8

األداء | 1 2

األمان | 1 4

المجموعة | 16

المواصفات الخارجية | الركاب
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ّ
ألن الركاب هم أثمن ما تقله
يتفهم مهندسو جي ام سي جميع احتياجاتك ومتطلبات من معك في سافانا
ً
فان الركاب .مع طرازات تستوعب حتى  12أو  15راكبا يمنحك سافانا السعة
الستيعاب كل ما تتطلبه أعمالك .كما يقدم سافانا مزايا أمان وفيرة لحمايتك
تتضمن مقصورة آمنة مدعمة ووسادات هوائية 1قياسية .إليك بعض المزايا لفان
الركاب سافانا.

باب منزلق من جهة الراكب
(متوفر)

نظام المساعدة على الركن
الخلفي
(متوفر)
ً
 1إستخدم دائما أحزمة األمان وكرسي حماية 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 مقعد أمامي في سيارة مجهزة
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.

نظام كاميرا الرؤية الخلفية

سافانا  -فان الركاب باللون الفضي المعدني

(متوفر)

معروض بالتجهيزات المتوفرة.

المواصفات الخارجية | الحمولة

أعمالك محور هندسة سافانا
تم تصميم فان الحمولة سافانا وفق هندسة تالئم متطلباتك على تنوعها ،وتنجز
أعمالك على اختالف طبيعتها .فحين يتعلق األمر بنقل الحمولة من مختلف األشكال
واألحجام توفر لك هندسة سافانا المرنة قوة قطر حتى  10,000باوند 1وحجم صندوق

313.9

قدم مكعب سعة حمولة قصوى .2إليك المزيد من السبل التي يساعدك

سافانا من خاللها على إدارة أعمالك.

العرض اإلجمالي
لألبواب الخلفية

 6حلقات تثبيت  Dجديدة
للحمولة

نظام المساعدة على الركن
الخلفي
(متوفر)

سافانا – فان الحمولة باللون األبيض.

نظام كاميرا الرؤية الخلفية

معروض بالتجهيزات المتوفرة.

(متوفر)

ً
 1قبل 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 2 .طرازات قاعدة العجالت الموسعة بدون مقاعد الركاب .تتوقف سعة األمتعة
والحمولة على الوزن والتوزيع.
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المواصفات الخارجية | المزايا

يسهل عليك المهام
تمت هندسة سافانا فان الركاب والحمولة بأسلوب يسهل
دخول وخروج األشخاص واألمتعة منه وإليه .لتسهيل الوصول
إلى األدوات ومساحة التخزين يوفر لك كال الطرازين العديد من
ً
خيارات األبواب ،ومهما كان اختيارك ستجد دوما يد العون

األبواب الخلفية تفتح األبواب الخلفية في سافانا  165درجة وتوفر
لك عتبة دخول منخفضة لتسهيل التحميل إلى حيز التخزين الذي تصل

باب الركاب الجانبي المنزلق إفتح باب الركاب الجانبي المنزلق الخاص
ً
بالتحميل لتصل إلى مساحة التخزين الفسيحة في سافانا .تتوفر أيضا

سعته حتى  313.9قدم مكعب في طرازات قاعدة العجالت الموسعة.1

تشكيلة واسعة من التجهيزات االختيارية الهادفة إلى توفير العملية
في كل مرة تنقل فيها األمتعة والمعدات.

التي تحتاج إليها أنت ومن معك.

 1طرازات فان الحمولة مع قاعدة العجالت الموسعة بدون مقاعد الركاب .تتوقف سعة األمتعة والحمولة على الوزن والتوزيع.
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منفذ كهربائي
 12فولت

أقفال كهربائية لألبواب

مقصورة سافانا الداخلية باللون الرمادي الداكن.

والنوافذ

معروضة بالتجهيزات المتوفرة.
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المواصفات الداخلية | المزايا

تصميم متطور وفق احتياجاتك
مع قاعدتين للعجالت ومحيط عجالت خلفية مصغر ،يرتقي
سافانا فان الحمولة باإلفادة إلى مستوى جديد من العملية
والراحة .تتوفر لديك مساحة تخزين حتى  313.9قدم مكعب 1في
طرازات قاعدة العجالت الموسعة ،في حين يوفر سافانا فان
الركاب خيارين لقاعدة العجالت وطرازين للموديالت ،وترتيبين
ً
للمقاعد يسعان حتى  15شخصا.

عجلة قيادة قابلة للتعديل تتيح لك هذه الميزة المتوفرة تعديل
عجلة القيادة بالنمط الذي يالئمك .كما تتوفر عجلة قيادة مكسوة

ً
المقاعد الداخلية يقدم سافانا فان الركاب مقاعد لـ 12أو  15راكبا.

ً

بالجلد مع أزرار تحكم مدمجة للتحكم في الراديو.

قفل األبواب والنوافذ كهربائيا تم تجهيز سافانا فان الركاب وفان
ً
الحمولة تلقائيا بأقفال كهربائية مريحة للنوافذ واألبواب.

التحكم المتوفرة إمكانية تعديل مزايا الصوت وعندما يكون سافانا
ً
مجهزا بمدخل  USBمتوفر ستتمكن من التحكم في العديد من مزايا

ً
ً
نظام التحكم في التكييف جميع الطرازات تتضمن تكييفا أماميا،

لتثبيت المقطورة والرجوع في المساحات الضيقة .ال يغني نظام كاميرا

االحتياجات الخاصة األمريكي صمم سافانا ليتناسب مع ذوي االحتياجات

الرؤية الخلفية عن انتباه السائق .يرجى أخذ الحيطة والحذر عند الرجوع.

الخاصة على الكراسي المتحركة بدون المساومة على الراحة الداخلية

أما بالنسبة للتكييف الخلفي فهو متوفر في طرازات  2500وقياسي

أو المالءمة الداخلية( .تحتوي المركبة على تجهيزات من مزود مستقل.

في طرازات  3500موديالت قاعدة العجالت الموسعة .يتوفر نظام

التخصيص راجع وكيل جي ام سي لتعرف المزيد حول التصاميم

نظام المساعدة على الركن الخلفي فوق الصوتي يقوم هذا

تدفئة خلفي إضافي مع طرازات  ،LSمتضمن مع جهاز التكييف الخلفي

يرجى االطالع على صفحة الكلمات المهمة لتعرف أكثر حول التغييرات

التطبيقية الهادفة لتحويل مقصورة سافانا إلى ورشة عمل متنقلة.

النظام المتوفر بإنذارك من األشياء التي توجد خلف مركبتك حتى

وقياسي مع طرازات  3500موديالت قاعدة العجالت الموسعة.

والضمان).

عجلة قيادة مع أزرار مدمجة للتحكم في الراديو توفر أزرار

األجهزة المتوافقة.

التزويد بالطاقة منفذ كهربائي  12فولت يبقي أجهزتك مزودة بالطاقة.

نظام كاميرا الرؤية الخلفية يسهل عليك هذا النظام المتوفر الرجوع

تصميم لذوي االحتياجات الخاصة( )ADAاستجابة لقانون ذوي

 8قدم عند القيادة بسرعة دون  8كلم/سا.

مركز األوامر في سافانا  2018وضعت جميع التجهيزات وأدوات
التحكم بأسلوب يعزز كفاءتك لتسهل قيادتك.

1 1طرازات فان الحمولة مع قاعدة العجالت الموسعة بدون مقاعد الركاب .تتوقف سعة األمتعة والحمولة على الوزن والتوزيع.
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األداء | المحركات | ناقل الحركة | الشاسي ونظام التعليق

نوابض متعددة الشرائح يستخدم نظام التعليق الخلفي نوابض

الشاسي ونظام التعليق

متعددة الشرائح ترفع قدراتها بشكل تدريجي لتتناسب مع الحمولة

يبدأ االرتقاء بالجدارة لدينا من إطار هيكل محاط بالكامل .وباعتبار

لتكون قيادتك مريحة بدون الحمولة وثابتة عند التحميل إلى الحد

أن التالل ،والمنحدرات ،والطرق المبللة تجعل الحموالت الكبيرة أثقل

األقصى.

فإننا لم نتوقف عند ذلك بل صممنا سافانا مع تقنيات تتضمن نظام

تحت تصرفك وتحكمك

التحكم في الثبات  ،StabiliTrakوترس تفاضلي خلفي  ®Eatonقابل
ً
للغلق أوتوماتيكيا متوفر .لن تجد أي منافس آخر يقدم ميزة الترس
ً
التفاضلي القابل للغلق أوتوماتيكيا بشكل كامل.

ً
ألننا نعي تماما أن األداء يرتقي بأعمالك نقدم لك في سافانا

فورتيك
ً
محركات فورتيك محركات متقدمة تقنيا تعمل بالغاز في فئة
فورتيك من  V8 4.8ليتر إلى  V8 6.0ليتر صممت لتوفر القوة،
والعزم ،والكفاءة لتلبي متطلباتك اليومية من قيادة،

ناقل الحركة
ً
لالنطالق بقوة في حاالت التوقف المتكرر وغيرها التي تتطلب عزما
أقوى مثل نقل الحمولة الثقيلة والقطر يقدم سافانا ناقل حركة

وتنقل ،وقطر.

أوتوماتيكي بـ 6سرعات.

فورتيك  V8 4.8ليتر (بتقنية التوقيت المتفاوت للصمامات) ()L20
ً
القوة الحصانية 285 :حصانا عند  5400د.د
عزم الدوران 295 :باوند – قدم عند 4600د.د

وضع السحب /القطر ميزة قائمة على اختيار السائق في ناقل الحركة

فورتيك V8 6.0
مع نظام FlexFuel
ً
القوة الحصانية 342 :حصانا عند  5400د.د
عزم الدوران 373 :باوند – قدم عند  4400د.د

الحساسات لقياس مدى استجابة أوامر التوجيه والكبح في سافانا
يقوم النظام بتحديد ما إذا كان سافانا يستجيب بشكل مثالي أم ال.
ً
يمكن للنظام أيضا تطبيق المكابح بشكل خفيف أو تخفيض قوة
المحرك للمساعدة على التوجيه أثناء القيادة.

محرك  V8يفرض هيبته.

ليتر (بتقنية التوقيت المتفاوت للصمامات)

نظام التحكم في الثبات  StabiliTrakباستخدام شبكة من

األوتوماتيكي بـ 6سرعات تقلل حد الزيادة في ناقل الحركة عند سحب
أو جر حمولة ثقيلة.

()L96

ً
إمكانية التشغيل بوقود  E85لمنحك مزيدا من خيارات

التخفيض التدريجي لسرعة المحرك في وضع السحب  /القطر
ّ
يفعل هذا االبتكار بشكل أوتوماتيكي في وضع السحب  /القطر،
ويتوقف عند تفعيل  .Range Selectionيعمل هذا النظام عندما
تكون على منخفض وينقل مبدل السرعات إلى ترس أقل ليساعدك على
الحفاظ على السرعة المطلوبة.

التوقيت المتفاوت للصمامات جميع محركات فورتيك V8
تستخدم هذه التقنية لمراقبة وتعديل قفل الصمامات
وإغالقها ،مما يمنحك ذروة العزم في مختلف سرعات المحرك.

احتياجاتك يوفر لك سافانا تصميمين لقاعدة العجالت لتتناسب مع
تطبيقاتك الشخصية والمهنية.
نظام التحكم في الدفع لتحقيق أقصى استفادة من الدفع المتوفر
على مختلف أسطح الطرقات يقيس النظام سرعة العجالت ويقارنها،
وعند استشعار انزالق عجلة أو أكثر يقوم بتطبيق فرامل إفرادية
مقود هيدروليكي يمنحك المقود الهيدروليكي بالكرة الدوارة
ً
مستوى دعم منتظما حتى عند القيادة ضمن معدالت الوزن القصوى.

وينظم قوة المحرك إلبطاء العجلة والحفاظ على الثبات.
نظام تعليق أمامي مستقل بالكامل نظام تعليق أمامي مستقل
بممتصات صدمات لولبية يمنحك قيادة سلسة واستجابة سريعة.

فرامل قرصية كهربائية على العجالت األربع يوفر كل طراز ثقة الفرملة

ً
ترس تفاضلي خلفي  EATONقابل للغلق أوتوماتيكيا عندما يستشعر
ً
الترس التفاضلي المتوفر اختالفا بين سرعة العجلتين الخلفيتين بنسبة
ً
 100دروة بالدقيقة تقريبا ،يقوم بقفل العجلتين لتحقيق االنسجام

مع فرامل قرصية كهربائية على العجالت األربع مع نظام الفرامل

ومزيد من قوة الدفع.

التشغيل يوفر لك محرك فورتيك  V8سعة  6.0ليتر ()L96
إمكانية تشغيله باإليثانول  E85عند تجهيزه بالشكل الصحيح.

قاعدة عجالت  135أو  155إنش لمساعدتك على اقتناء مركبة تالقي

التخفيض التدريجي لقوة المحرك في الوضع العادي تقوم هذه

هيكل محاط بالكامل من الفوالذ عالي القوة عبر لحم قناتين بشكل C

الميزة القياسية بمساعدتك على ضبط سرعة المركبة المرغوبة عند

متداخلتين يتشكل هيكل صلب يقاوم االنحناء وااللتواء .يساعد هذا

القيادة على المنحدرات باستخدام المحرك وناقل الحركة لتقليل سرعة
ّ
المركبة .يفعل هذا النظام بشكل أوتوماتيكي عند تشغيل المركبة

اإلطار سافانا على تحقيق وزن إجمالي بديع ووزن اجمالي مع الحمولة
مثاليين كما يساعد على تحقيق قدرة قطر تصل إلى  10,000باوند

ويتوقف عند تفعيل .Range Selection

في موديالت سافانا فان الحمولة والركاب.
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المانعة لالنغالق .ABS
قدرة القطر تصل المعدالت القصوى إلى  10,000باوند في طرازات
 2500و 3500فان التحميل و 3500فان الركاب.
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الحماية | األمان

عندما يتعلق األمر باألمان فإن في الزيادة إفادة
ّ
ركز مهندسو جي ام سي أثناء تصميم سافانا على إحاطتك ومن معك بأفضل سبل الحماية ،إبتداء من المقصورة ذات البنية اآلمنة المصنوعة من الفوالذ المقوى إلى الوسادات الهوائية الجديدة
ً
المدمجة في المقاعد للحماية من الصدمات الجانبية ،وصوال إلى الوسادات الهوائية الجانبية العلوية (الستائر) للحماية من الصدمات الجانبية.1
ً
وسادات جانبية علوية (ستائر) 1تفتح هذه الوسادات الهوائية انطالقا من سكك السقف مثل ستارة واقية ،لتحمي
ركاب األطراف في الصف األول ،والثاني ،والثالث ،ويتم تفعيلها عبر حساسات تعمل عند حوادث االنقالب أو عند
حصول االصطدامات الجانبية.
وسادات هوائية أمامية 1لتقليل احتمال اإلصابة زودت جميع الموديالت بوسادات هوائية 1أمامية لحماية السائق
والراكب األمامي.
مقصورة آمنة مدعمة بالفوالذ تم دمج اإلطار الفوالذي عالي القوة مع بنية الهيكل الرئيسي عبر عتبات
الهيكل المدعمة ،وأعمدة السقف ،واألرضية المدعمة .يوفر لك هذا التصميم مقصورة آمنة تحيط
بالركاب وتساعد على إبقائهم آمنين في حالة حدوث أي اصطدام.
نظام مراقبة ضغط اإلطارات يصل هذا النظام ضغط اإلطارات 2مع مركبتك ليعلمك ويحذرك
حول مستوى االنتفاخ من خالل مركز معلومات القيادة.

ً
ً
ً
 1قد يتسبب انتفاخ الوسادات الهوائية بأضرار شديدة أو الموت ألي شخص قريب جدا منها عند انتفاخها .يرجى التأكد من أن كل شخص مثبت تماما في مقعده .إستخدم دائما أحزمة األمان وكرسي حماية األطفال المناسب لعمر طفلك وحجمه .حتى في السيارات المجهزة 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 شغالة .لمزيد من المعلومات عن السالمة ،راجع دليل المالك وتعليمات
كرسي حماية األطفال 2 .ال يشمل مراقبة اإلطار االحتياطي.

الدرجة االحترافية من األمان في جي ام سي
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17
WT

LS

LT

األلوان الداخلية
وفرش المقاعد

المواصفات الداخلية /المالءمة
●

العجالت

 220أمبير

عجالت طرازات  2500و3500

نظام فتح األبواب عن بعد يشمل جهازين

بطارية منفردة ثانية .تتيح إمكانية التشغيل عندما ال تكون البطارية قادرة على تشغيل المركبة

تشغيل السيارة عن بعد يتطلب نظام فتح األبواب عن بعد في موديالت  WTو LS

▲1

—

—

فورتيك  V8 6.0ليتر FlexFuel

▲

●

●

 STABILITRAKنظام معزز للتحكم في ثبات مركبة والتحكم في الدفع

▲

●

●

▲

●

●

اختيار وضع القطر /السحب
تجهيزات المقطورة قاعدة القطر للتشغيل الثقيل ووصلة بـ 7منافذ
ناقل الحركة أوتوماتيكي بـ 6سرعات ،تشغيل ثقيل ،يشمل وضع القطر/السحب اإللكتروني

▲

●

●

مبرد زيت لناقل الحركة خارجي؛ في طرازات  2500و3500

▲

●

●

أمامية حاضنة بظهر قابل للطي مع فرش من الفينيل

▲

●

—

مع فرش من القماش

بيج

الطرازات

رمادي داكن

1

بيج

فرش داخلي من القماش

فرش داخلي من الفينيل

WT

●

●

LS

●

●

LT

—

—

المفتاح

● قياسي

راجع الوكيل لمزيد من التفاصيل حول توفر العجالت.

—

متوفر

—

●

ترتيب المقاعد راكبان في طرازات  WTفقط
ً
 12راكبا في طرازات  2500و3500
ً
 15راكبا في طرازات  3500موديالت قاعدة العجالت الموسعة فقط

أسود.

رمادي معدني

أحمر.

أبيض .

.2

فضي معدني

●

.3,2

برونزي معدني

▲

—

—

—
—

●

●

▲

●

●

●

الحماية واألمان
الوسادات الهوائية 3أمامية للسائق والراكب األمامي

2

▲

●

نظام كاميرا الرؤية الخلفية مع مرآة الرؤية الخلفية الداخلية.
ً
عجلة القيادة مكسوة بالجلد؛ تتضمن أزرارا مدمجة للتحكم في الصوت .تتطلب باقة المالءمة ( )ZQ3ومشغل  CDمع نظام صوت MP3

—
—

●

●

●

●

نظام  PASS-KEY IIIلمنع السرقة

▲

●

●

عجلة قيادة قابلة للتعديل تتطلب باقة المالءمة ()ZQ3

أقفال كهربائية لألبواب مع أقفال حماية

▲

●

●

نظام المساعدة على الركن الخلفي فوق الصوتي مع تحذير صوتي

عوارض جانبية فوالذية لألبواب

▲

●

●

نظام مراقبة ضغط اإلطارات .ال يشمل مراقبة اإلطار االحتياطي

▲

●

●

2

وسادات هوائية علوية للحماية من الصدمات الجانبية لركاب الجانبين في الصف األول ،والثاني ،والثالث
ً
زجاج بتقنية معززة نوافذ جانبية خلفية في موديالت الـ  15 – 12راكبا

التجهيزات وأدوات التحكم

نظام إحكام تثبيت كرسي حماية األطفال

▲

●

●
●

▲

—

—

مشابك تثبيت الحمولة تتضمن  6حلقات ربط  Dعلى أرضية التحميل

●

باقة المالءمة ( )ZQ3عجلة قيادة قابلة للتعديل وتثبيت سرعة .قياسية في موديالت  3500فان الركاب

●

كنسولة فخمة مع حيز تخزين يفتح إلى الخارج

▲

ألواح حجب الشمس جهة السائق والراكب األمامي مع مرايا علوية (إضاءة من جهة الراكب) .قياسية في طرازات  3500موديالت قاعدة
العجالت الموسعة

—

نوافذ كهربائية

▲

معدني داكن أردوازي

أصفر

●

●

.2

.

▲

●

—

▲

تكييف الهواء أمامي

2كلفة إضافية3   .طرازات فان الحمولة فقط.

مصدات أمامية وخلفية سوداء (تتضمن لبادة خلفية للعتبة) –

▲

●

●

خلفي يتطلب اإلضاءة المساعدة في طرازات  .LSقياسي في طرازات  3500فان الركاب موديالت قاعدة العجالت الموسعة

.2

باقة إطاللة الكروم مصدات أمامية وخلفية وشبك من الكروم :تتضمن مصابيح هالوجينية أمامية مركبة

●

●

المواصفات الداخلية /المالءمة

األلوان الخارجية

المواصفات والميزات الخارجية

باب جانبي للركاب يفتح إلى الخارج

مقاعد كهربائية قابلة للتعديل مقعدا السائق والراكب األمامي 6 ،وضعيات (مقعد السائق فقط في طرازات )WT

▲

●

●

مع مشغل  ،MP3ومدخل  ،USB5وميزة البحث عن المحطات ،ومدخل إضافي لكابل الصوت ،وساعة رقمية ،ومكبرين للصوت في البابين
األماميين

باب منزلق للركاب في طراز  ،LSيتطلب التكييف الخلفي.

المواصفات الداخلية /المالءمة

غير متوفر     1غير متوفر في فان الركاب .راجع الوكيل لمزيد من التفاصيل.

●

ستيريو  AM/FMمع مشغل  ،MP3ميزة البحث عن المحطات ،وساعة رقمية ،ومكبرين للصوت في البابين األماميين

من الكروم (تتضمن لبادة خلفية للعتبة)
ً
مرايا خارجية للرؤية الخلفية قابلة للطي يدويا
ً
والتعديل كهربائيا ،والتدفئة ،سوداء .تتطلب فئة المالءمة ()ZQ3
ً
ً
قابلة للتعديل كهربائيا ،والتدفئة ،سوداء ،قابلة للطي يدويا مع لوح زجاج أحادي

المقاعد

1

●

●

الترفيه /االتصال /المالحة

المحركات فورتيك  V8 4.8ليتر

 16 QB5إنش  8براغي – من
الفوالذ المطلي باللون
الرمادي قياسية في طرازات
 ،WT ،LS 3500/2500و .LT
متوفرة بالطالء األسود.

●

مزيل ضباب للزجاج الخلفي

باقة المناخ البارد مسخن لكتلة المحرك
ً
الترس التفاضلي خلفي قابل للغلق أوتوماتيكيا للتشغيل الثقيل

رمادي داكن

جهاز التدفئة الخلفي المساعد طرازا  WTو  LSمتضمن مع التكييف الخلفي .قياسي في طرازات  3500فان الركاب مع موديالت
قاعدة العجالت الموسعة.

البطارية ثنائية للتشغيل الثقيل ال تحتاج إلى صيانة مع مساعدة بقوة  770أمبير لتشغيل المحرك في درجة الحرارة صفر ،مع حماية
من النفاد وطاقة إضافية محفوظة

 16 P03إنش  8براغي – من
الفوالذ المطلي باللون الرمادي
مع غطاء مركزي من الكروم
متوفرة في طرازات
 ،WT،LS 3500/2500و .LT

WT

المواصفات الميكانيكية

LS

مولد تيار متناوب  145أمبير .متضمن مع نظام تكييف الهواء الخلفي.

▲

LT

مستويات الطراز

مستويات الطراز

المفتاح

( WTالحمولة)
 LSو ( LTالحمولة)

▲ قياسي
● قياسي

متوفر
متوفر

—
—

غير متوفر
غير متوفر

●

●
●

●

●

ً
1في طرازات فان النقل2 ،السائق والراكب األمامي3 .مالحظة حول سالمة األطفال :إستخدم دائما أحزمة األمان وكرسي حماية األطفال المناسب لعمر طفلك وحجمه.
حتى في السيارات المجهزة 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 شغالة.
لمزيد من المعلومات عن السالمة ،راجع دليل المالك وتعليمات كرسي حماية األطفال.
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َّ
ّ
ّ
ّ
أن تتملك سيارة جي ام سي هي تجربة أبعد من مجرد قيادة سيارة جديدة ،وذلك بفضل
ُ ّ
راحة البال التي ستنعم بها مع مزايا عديدة تعزز هذه التجربة وتزيدها متعة.
مواصفات فان الركاب /الحمولة
مواصفات المحرك
فورتيك  4.8 V-8ليتر

فورتيك  6.0 V-8ليتر

القوة الحصانية ( SAEصافي) عند د/د

285 @ 5400

342 @ 5400

قوة العزم ( SAEصافي) عند د/د (باوند – قدم)

295 @ 4600

373 @ 4400

—

●

نسبة المحور

توفر المحرك /الموديالت
طرازات ( 2500الدفع الخلفي)
طرازات ( 3500الدفع الخلفي)

—

طرازات فان النقل (الدفع الخلفي)

●

الوزن األقصى للمقطورة بالباوند

●

(فان الحمولة  /فان الركاب)
طرازات ( 2500قاعدة العجالت العادية)

3.42

8100/8900

طرازات ( 2500قاعدة العجالت الموسعة)

9800/10,000

3.42

—/8600

—/10,000

طرازات  ( 3500قاعدة العجالت العادية)

3.42

8100/8800

9700/10,000

طرازات ( 3500قاعدة العجالت الموسعة)

3.42

7800/8600

9300/10,000

2500 SERIES

البيانات التقنية القياسية
معدل الوزن اإلجمالي األقصى للمركبة (باوند)

8600

2

نوابض لولبية مستقلة – كافة الطرازات

نظام التعليق األمامي (الدفع الخلفي)
قدرة المحور األمامي (باوند)

4100

قدرة المحور الخلفي (باوند)

5360

نظام التعليق الخلفي

نوابض متعددة الشرائح – كافة الطرازات

فرامل قرصية على العجالت األربع مع نظام الفرامل المانعة

المكابح

لالنغالق – كافة الطرازات
ناقل الحركة كهربائي أوتوماتيكي مع نظام  ،Overdriveووضع القطر/السحب
قدرة التحميل بدون المقاعد (قاعدة العجالت العادية)

 6سرعات تشغيل ثقيل
 216.2قدم مكعب فان الركاب (فان الحمولة  270.4قدم

3

مكعب)
قدرة التحميل بدون المقاعد (قاعدة العجالت الموسعة)

3

المفتاح

 252.8قدم مكعب فان الركاب (فان الحمولة  313.9قدم
مكعب)
ً
 31جالون تقريبيا – جميع الموديالت

سعة خزان الوقود

● قياسي

ّ
ّ
ّ
ضمان من المصد إلى المصد لمدة  3سنوات أو  100.000كلم*
ً
ً
ّ
ً
ّ
ّ
ُ ّ
ُ ّ
تقدم لك كل سيارة جي ام سي ضمانا شامال لمدة  3سنوات 100.000/كلم نؤمن لك بموجبه تصليحا بدون
ّ
ّ
رسوم ألي عطل سببه عيب في المواد أو القطع أو التصنيع ،أينما كنت في الشرق األوسط.
ّ
خدمة السيارة البديلة**

1

متوفر

ّ
إختبار السيارات في الشرق األوسط
ً
ّ
ّ
ُ
ّ
ً
ّ
تخضع كل سياراتنا ألقسى االختبارات كي نضمن لك أداء عاليا يالئم المنطقة .فقبل إطالق أي سيارة
ّ
ً
ُ
ً
جي ام سي ،نجري لها فحصا شامال ألمثل أداء فتعتمد عليها بكل ثقة .وفي هذا اإلطار نعمل على تطوير
ُ
ّ
أنظمة تكييف الهواء ،وتبريد المحرك ،والطالء ،لتقاوم أقسى الظروف المناخية.

—

غير متوفر

ً
ُ ّ
ّ
عند االضطرار إلى تمديد فترة تصليح سيارتك من عطل يشمله الضمان ،وحرصا على راحتك ،قد تقدم لك
ُ
ّ
جي ام سي سيارة بديلة تناسبك.
عهد الصيانة
ّ
كل زيارة تقوم بها لمركز خدمة وكيل جي ام سي ستعود عليك بالفائدة والرضا:
ً
ُ
ّ
ّ
ّ
•أسعارنا الخاصة بالخدمة والصيانة تنافسية وشفافة ،فنحن سنطلعك مسبقا على كلفة صيانة سيارتك
طيلة فترة الكفالة.

ّ ً
َّ
ً ّ
ّ
•كلفة الصيانة لدينا تنافسية جدا ،وخدمتنا ال مثيل لها .تذكر أيضا أن صيانة سيارتك بصورة منتظمة في
ُ
ُ
ّ
مركز خدمة وكيل جي ام سي تبقيها في حالة جيدة وتحافظ على قيمتها عند إعادة البيع.
ً
ّ
•عند حجزك موعدا مع الوكالة لخدمة الصيانة الدورية ،نضمن لك في أغلب األحيان تسليم سيارتك في
اليوم نفسه.
خدمة المساعدة على الطرقات***

ً
ّ
عندما تختار جي ام سي ،ستحظى أيضا بخدمة المساعدة على الطرقات ونقل السيارة في الحاالت الطارئة
ّ
ّ
على مدار الساعة طوال أيام السنة ،أينما كنت في الشرق األوسط ولمدة  4سنوات.
قطع غيار جي ام سي

ٌ
ّ
يدعم شبكة وكالئنا الموجودة في أنحاء المنطقة مركز لتوزيع قطع غيار جي ام سي بكميات وافرة لتزويد
ّ
سيارتك عند الحاجة فتبقى منطلقة.
ّ
وبفضل األسعار التنافسية التي تمتاز بها قطع غيار جي ام سي األصلية ،ستنعم سيارتك بكلفة صيانة
اقتصادية.

1قبل 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.
2عند التجهيز بشكل صحيح؛ يتضمن وزن المركبة ،والركاب ،والحمولة ،والتجهيزات3 .تتوقف سعة األمتعة والحمولة على الوزن والتوزيع.

ّ
سيارات جي ام سي المستعملة المضمونة
ّ
ّ
ّ
كل سياراتنا المستعملة المضمونة تأتي مزودة بالتالي:
• فحص ألكثر من  110نقاط
ّ
ً
• ضمان  12شهرا على األقل
• خدمة المساعدة على الطرقات على مدار الساعة
ّ
ّ
• ضمان استبدال السيارة خالل  7أيام
خدمة جي ام سي لمساعدة العمالء
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ألي استفسارات أو أسئلة تتعلق بسيارتك ،يمكنك االتصال بمركز اتصاالت العمالء الخاص بنا عبر البريد

اإللكتروني  customerservice@GMCArabia.comأو رقم الهاتف +971 4 429 0352

َّ
لمزيد من التفاصيل ،تفضل بزيارة

GMCArabia.com

ّ
*تطبق الشروط .يرجى مراجعة كتيب الضمان المرفق مع سيارة
جي ام سي لالطالع على كامل شروط الضمان.
ّ
**تطبق الشروط.
ّ
ّ
***غير متوفرة في كافة البلدان.

