
يوكون XL الجديد

MY21 T1 SUV
كتالوج اكسسوارات 

XL يوكون ويوكون
هذه المعلومات من جي ام سي إلى الوكيل، وليست مخصصة ألغراض ترويجية.



 إلى إيجاد أفضل الطرق لتحسين مواصفات وتصميم وإنتاج اكسسواراتها باإلضافة إلى التعديالت التي تجري على الدوام.
ً
تتطلع جنرال موتورز دائما

لذلك، قد تتغير االكسسوارات المميزة والمذكورة في الكتالوج. ُيرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات.

يوكون XL الجديد

أغطية أرضية فاخرة لجميع األحوال الجوية مع شعار 
جي ام سي لصف المقاعد األول

، ُصممت األغطية األرضية الفاخرة من 
ً
من العالمة التجارية التي تمنح مركبتك األفضل دائما

اكسسوارات جي ام سي بحرفية فائقة لتناسب جميع األحوال الجوية ولتالئم التصميم والمظهر 
فات 

ّ
اللذين ترغب بهما ضمن المقصورة الداخلية. ُصممت األغطية بخطوط مفّرغة بعمق لتمنع المخل

أو الثلوج أو المياه من الدخول إلى سجادة المركبة أو إلى القدمين والمالبس. في حين أن األغطية 
األرضية الفاخرة المناسبة لجميع األحوال الجوية تؤدي وظيفة السجاد األرضي المناسب لجميع 

 أنها توفر ميزة إضافية، من خالل الجوانب المرتفعة 
ّ

األحوال الجوية التقليدي والسجاد المطاطي، إل
 يساعد في حفظ 

ً
 لتساعد في ضمان التغطية القصوى للسجاد، كما توفر حاجزا

ً
المصممة خصيصا

ر 
ّ

الطين والثلج والماء والمخلفات لسهولة التنظيف. وبالمقارنة مع السجاد األرضي التقليدي، توف
 ليمنح حماية إضافية لمركبتك.

ً
 ثالثي األبعاد ُصمم خصيصا

ً
األغطية األرضية تصميما

باع األغطية األرضية كقطعتين لصف المقاعد األول في مركبتك، إذ تقوم بتغطية التلف السابق 
ُ
ت

في أرضية المقصورة الداخلية وتساعد في الحماية من التلف الناتج عن الستخدام اليومي. 
األغطية األرضية تأتي مع شعار جي ام سي، ودعامة تحمي من النزلق بحواف تساعد في حماية 

مساحة األقدام في مركبتك من جميع الجهات، مع أغطية أرضية فاخرة للصف الثاني بخطوط 
متشابكة لجميع األحوال الجوية.

متوفرة باللون األسود، والرمادي الداكن والساج الخشبي



 إلى إيجاد أفضل الطرق لتحسين مواصفات وتصميم وإنتاج اكسسواراتها باإلضافة إلى التعديالت التي تجري على الدوام.
ً
تتطلع جنرال موتورز دائما

لذلك، قد تتغير االكسسوارات المميزة والمذكورة في الكتالوج. ُيرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات.

يوكون XL الجديد

أغطية أرضية فاخرة للصف الثاني بخطوط متشابكة 
لجميع األحوال الجوية.

متوفرة باللون األسود، والرمادي الداكن والساج الخشبي

، ُصممت األغطية األرضية الفاخرة من 
ً
من العالمة التجارية التي تمنح مركبتك األفضل دائما

اكسسوارات جي ام سي بحرفية فائقة لتناسب جميع األحوال الجوية ولتالئم التصميم والمظهر 
فات 

ّ
اللذين ترغب بهما ضمن المقصورة الداخلية. ُصممت األغطية بخطوط مفّرغة بعمق لتمنع المخل

أو الثلوج أو المياه من الدخول إلى سجادة المركبة أو إلى القدمين والمالبس. في حين أن األغطية 
األرضية الفاخرة المناسبة لجميع األحوال الجوية تؤدي وظيفة السجاد األرضي المناسب لجميع 

 أنها توفر ميزة إضافية، من خالل الجوانب المرتفعة 
ّ

األحوال الجوية التقليدي والسجاد المطاطي، إل
 يساعد في حفظ 

ً
 لتساعد في ضمان التغطية القصوى للسجاد، كما توفر حاجزا

ً
المصممة خصيصا

ر 
ّ

الطين والثلج والماء والمخلفات لسهولة التنظيف. وبالمقارنة مع السجاد األرضي التقليدي، توف
باع األغطية 

ُ
 ليمنح حماية إضافية لمركبتك. ت

ً
 ثالثي األبعاد ُصمم خصيصا

ً
األغطية األرضية تصميما

األرضية كقطعة واحدة لصف المقاعد الثاني في مركبتك، إذ تقوم بتغطية التلف السابق في 
أرضية المقصورة الداخلية وتساعد في الحماية من التلف الناتج عن الستخدام اليومي. األغطية 

األرضية تأتي مع دعامة تحمي من النزلق بحواف تساعد في حماية مساحة األقدام في مركبتك 
من جميع الجهات. 



 إلى إيجاد أفضل الطرق لتحسين مواصفات وتصميم وإنتاج اكسسواراتها باإلضافة إلى التعديالت التي تجري على الدوام.
ً
تتطلع جنرال موتورز دائما

لذلك، قد تتغير االكسسوارات المميزة والمذكورة في الكتالوج. ُيرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات.

يوكون XL الجديد

 أغطية أرضية فاخرة لجميع األحوال الجوية
مع شعار جي ام سي لصف المقاعد الثالث  

متوفرة باللون األسود، والرمادي الداكن والساج الخشبي

، ُصممت األغطية األرضية الفاخرة من 
ً
من العالمة التجارية التي تمنح مركبتك األفضل دائما

اكسسوارات جي ام سي بحرفية فائقة لتناسب جميع األحوال الجوية ولتالئم التصميم والمظهر 
فات 

ّ
اللذين ترغب بهما ضمن المقصورة الداخلية. ُصممت األغطية بخطوط مفّرغة بعمق لتمنع المخل

أو الثلوج أو المياه من الدخول إلى سجادة المركبة أو إلى القدمين والمالبس. في حين أن األغطية 
األرضية الفاخرة المناسبة لجميع األحوال الجوية تؤدي وظيفة السجاد األرضي المناسب لجميع 

 أنها توفر ميزة إضافية، من خالل الجوانب المرتفعة 
ّ

األحوال الجوية التقليدي والسجاد المطاطي، إل
 يساعد في حفظ 

ً
 لتساعد في ضمان التغطية القصوى للسجاد، كما توفر حاجزا

ً
المصممة خصيصا

ر 
ّ

الطين والثلج والماء والمخلفات لسهولة التنظيف. وبالمقارنة مع السجاد األرضي التقليدي، توف
باع األغطية 

ُ
 ليمنح حماية إضافية لمركبتك. ت

ً
 ثالثي األبعاد ُصمم خصيصا

ً
األغطية األرضية تصميما

األرضية كقطعة واحدة لصف المقاعد الثالث في مركبتك، إذ تقوم بتغطية التلف السابق في أرضية 
المقصورة الداخلية وتساعد في الحماية من التلف الناتج عن الستخدام اليومي. األغطية األرضية 

تأتي مع دعامة تحمي من النزلق بحواف تساعد في حماية مساحة األقدام في مركبتك من 
جميع الجهات.



 إلى إيجاد أفضل الطرق لتحسين مواصفات وتصميم وإنتاج اكسسواراتها باإلضافة إلى التعديالت التي تجري على الدوام.
ً
تتطلع جنرال موتورز دائما

لذلك، قد تتغير االكسسوارات المميزة والمذكورة في الكتالوج. ُيرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات.

يوكون XL الجديد

استخدم األغطية األرضية الفاخرة المناسبة لجميع األحوال الجوية من اكسسوارات جي ام سي 
فات والتلف الناتج عن الستخدام اليومي. قد تختلف 

ّ
لحماية مقصورة مركبتك من المياه والمخل

تسميتها بين أغطية المركبة أو األغطية، إل أن التصميم يبقى ذاته بالخطوط العميقة التي تجمع 
مياه األمطار والطين والثلج والمخلفات األخرى. تساعد األغطية األرضية الفاخرة في حماية التلف 

الناتج عن الستخدام اليومي وتحمل شعار جي ام سي. األغطية األرضية المتخصصة قابلة لإلزالة 
ر دعامة تحمي من النزلق لتمنع الحركة. تتضمن األغطية 

ّ
لتسهيل تنظيف أرضية المركبة وتوف

لصف المقاعد األول.

 أغطية أرضية فاخرة لجميع األحوال الجوية
مع شعار جي ام سي لصف المقاعد الثالث

متوفرة باللون األسود الداكن والساج الخشبي



 إلى إيجاد أفضل الطرق لتحسين مواصفات وتصميم وإنتاج اكسسواراتها باإلضافة إلى التعديالت التي تجري على الدوام.
ً
تتطلع جنرال موتورز دائما

لذلك، قد تتغير االكسسوارات المميزة والمذكورة في الكتالوج. ُيرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات.

يوكون XL الجديد

استخدم األغطية األرضية الفاخرة المناسبة لجميع األحوال الجوية من اكسسوارات جي ام سي 
فات والتلف الناتج عن الستخدام اليومي. قد تختلف 

ّ
لحماية مقصورة مركبتك من المياه والمخل

تسميتها بين أغطية المركبة أو األغطية، إل أن التصميم يبقى ذاته بالخطوط العميقة التي تجمع 
مياه األمطار والطين والثلج والمخلفات األخرى. تساعد األغطية األرضية الفاخرة في حماية التلف 

الناتج عن الستخدام اليومي وتحمل شعار جي ام سي. األغطية األرضية المتخصصة قابلة لإلزالة 
ر دعامة تحمي من النزلق لتمنع الحركة. تتضمن سجادة من 

ّ
لتسهيل تنظيف أرضية المركبة وتوف

قطعة واحدة لصف المقاعد الثاني.

 أغطية أرضية فاخرة لجميع األحوال الجوية
من قطعة واحدة لصف المقاعد الثاني

متوفرة باللون األسود الداكن والساج الخشبي



 إلى إيجاد أفضل الطرق لتحسين مواصفات وتصميم وإنتاج اكسسواراتها باإلضافة إلى التعديالت التي تجري على الدوام.
ً
تتطلع جنرال موتورز دائما

لذلك، قد تتغير االكسسوارات المميزة والمذكورة في الكتالوج. ُيرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات.

يوكون XL الجديد

غطاء وقاية األمتعة مع شعار جي ام سي

متوفر باللون األسود، والرمادي الداكن والساج الخشبي

متوفر باللون األسود، والرمادي الداكن والساج الخشبي
يقوم غطاء وقاية األمتعة بتغطية أرضية حيز األمتعة وظهر المقاعد الخلفية ليعزز الحماية من 

الخدوش والبقع عند تحميل األمتعة من أحجام مختلفة. قد تختلف تسميته بين السجاد المخصص 
لألرضية وسجاد لجميع األحوال الجوية، إل أنه يحافظ على وظيفته بتغطية التلف الناتج عن 

الستخدام اليومي. يندمج الغطاء مع ظهر المقاعد الخلفية بسهولة ليسمح باستخدام ظهر 
المقاعد عند تحريكها إلى األعلى أو إلى األسفل.



 إلى إيجاد أفضل الطرق لتحسين مواصفات وتصميم وإنتاج اكسسواراتها باإلضافة إلى التعديالت التي تجري على الدوام.
ً
تتطلع جنرال موتورز دائما

لذلك، قد تتغير االكسسوارات المميزة والمذكورة في الكتالوج. ُيرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات.

يوكون XL الجديد

احفظ ممتلكاتك في حيز تخزين مركبتك مع ستار حيز التخزين من اكسسوارات جي ام سي. يختلف 
ستار حيز التخزين عن غطاء صندوق التخزين وغطاء صندوق الشاحنة، إذ يتم تثبيته خلف صف المقاعد 

الثاني أو الثالث وهو مصمم ليمتد إلى الخلف فوق حيز التخزين، أثناء استخدامه.

ستار حيز التخزين

متوفر باللون األسود الداكن والبني الفاتح



 إلى إيجاد أفضل الطرق لتحسين مواصفات وتصميم وإنتاج اكسسواراتها باإلضافة إلى التعديالت التي تجري على الدوام.
ً
تتطلع جنرال موتورز دائما

لذلك، قد تتغير االكسسوارات المميزة والمذكورة في الكتالوج. ُيرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات.

يوكون XL الجديد

شبك عامودي لحيز التخزين وحقيبة تخزين 
مع شعار جي ام سي

أّمن األمتعة من مختلف األشكال واألحجام في حيز التخزين باستخدام شبك حيز التخزين من 
اكسسوارات جي ام سي. يتم تثبيت حاملة األمتعة المفيدة هذه بسهولة على جانبي المركبة 

في الجزء الخلفي من حيز التخزين، وهي تساعد على منع األمتعة الصغيرة من التحّرك أثناء التنقل. 
كما يمكن تخزينها بسهولة في حقيبة التخزين المدمجة عند عدم استخدامها. 



 إلى إيجاد أفضل الطرق لتحسين مواصفات وتصميم وإنتاج اكسسواراتها باإلضافة إلى التعديالت التي تجري على الدوام.
ً
تتطلع جنرال موتورز دائما

لذلك، قد تتغير االكسسوارات المميزة والمذكورة في الكتالوج. ُيرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات.

يوكون XL الجديد

ساعد في الحفاظ على برودة المقصورة الداخلية لمركبتك في األيام المشمسة وحماية لوحة 
القيادة من أشعة الشمس التي قد تتسبب بالتلف مع الستارة األمامية الواقية من أشعة 

الشمس من اكسسوارات جي ام سي. توضع الستارة الواقية من الشمس على الزجاج األمامي، 
ويمكن طّيها وتخزينها بسهولة في حقيبة التخزين عند عدم استخدامها.

مجموعة الستارة األمامية الواقية من الشمس 
باللون الفضي مع شعار يوكون



 إلى إيجاد أفضل الطرق لتحسين مواصفات وتصميم وإنتاج اكسسواراتها باإلضافة إلى التعديالت التي تجري على الدوام.
ً
تتطلع جنرال موتورز دائما

لذلك، قد تتغير االكسسوارات المميزة والمذكورة في الكتالوج. ُيرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات.

يوكون XL الجديد

شعار جي ام سي مضيء باللون األحمر

 إلى مركبتك مع شعار جي ام سي المضيء باللون األحمر من اكسسوارات جي 
ً
 مميزا

ً
أضف طابعا

 بشعار المركبة، وهو مصمم بإبداع وتم اختبار ودعمه من جي ام سي. 
ً
ام سي. قد ُيسمى أحيانا

 أثناء القيادة على الطريق.
ً
 بارزا

ً
يضفي شعار جي ام سي بإضاءته إطاللة مهيبة ومظهرا



 إلى إيجاد أفضل الطرق لتحسين مواصفات وتصميم وإنتاج اكسسواراتها باإلضافة إلى التعديالت التي تجري على الدوام.
ً
تتطلع جنرال موتورز دائما

لذلك، قد تتغير االكسسوارات المميزة والمذكورة في الكتالوج. ُيرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات.

يوكون XL الجديد

حّمل األمتعة ومعدات الرياضة وغيرها الكثير على سقف مركبتك مع حزمة سكك السقف 
المتعامدة من اكسسوارات جي ام سي. تتضمن هذه السكك المتعامدة القابلة لإلزالة، والتي 

 قضبان السقف أو رف األمتعة أو حامل البضائع، جميع معدات التثبيت الالزمة لتوسيع 
ً
سمى أحيانا

ُ
ت

سعة حّيز التحميل في مركبتك. إذ تعد قاعدة للعديد من اكسسوارات إدارة التحميل القابلة للتثبيت 
على السقف.

حزمة سكك سقف متعامدة باللون األسود



 إلى إيجاد أفضل الطرق لتحسين مواصفات وتصميم وإنتاج اكسسواراتها باإلضافة إلى التعديالت التي تجري على الدوام.
ً
تتطلع جنرال موتورز دائما

لذلك، قد تتغير االكسسوارات المميزة والمذكورة في الكتالوج. ُيرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات.

يوكون XL الجديد

 وراحة إضافية إلى مركبتك مع مجموعة اإلضاءة الخارجية المميزة من اكسسوارات 
ً
 مميزا

ً
أضف طابعا

جي ام سي. ُصممت مصابيح LED بإبداع وتم اختبارها ودعمها من جي ام سي، كما أنها تضفي 
إطاللة تتفرد بها مركبتك. عندما يتم تفعيل وظيفة فتح القفل في مركبتك، يضيء شعار جي ام 

باع كمجموعة من مصباحين جانبيين للطرازات 
ُ
سي على األرض لتوفير سهولة في الدخول أو الخروج. ت

زة بإضاءة للمرايا الجانبية من المصنع.
ّ

المجه

مجموعة إضاءة خارجية لمرايا الرؤية الخلفية 
الخارجية مع شعار جي ام سي )للمرايا الخارجية 

)
ً
القابلة للتعديل كهربائيا



 إلى إيجاد أفضل الطرق لتحسين مواصفات وتصميم وإنتاج اكسسواراتها باإلضافة إلى التعديالت التي تجري على الدوام.
ً
تتطلع جنرال موتورز دائما

لذلك، قد تتغير االكسسوارات المميزة والمذكورة في الكتالوج. ُيرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات.

يوكون XL الجديد

تفّرد بمركبتك مع شبك أمامي مميز من اكسسوارات جي ام سي. ُصمم الشبك األمامي 
، كما يضفي اللون المطلي لمسة فريدة لها. 

ً
 خاصا

ً
لالرتقاء بالمظهر الخارجي للمركبة ومنحها طابعا

يأتي الشبك مع شعار جي ام سي

شبك أمامي باللون األسود مع إطار باللون األسود 
الالمع وشعار جي ام سي )ال يمكن استخدامه 

في طرازات دينالي(

متوفر باللون األسود واألبيض والمعدني واألحمر الكريستالي



 إلى إيجاد أفضل الطرق لتحسين مواصفات وتصميم وإنتاج اكسسواراتها باإلضافة إلى التعديالت التي تجري على الدوام.
ً
تتطلع جنرال موتورز دائما

لذلك، قد تتغير االكسسوارات المميزة والمذكورة في الكتالوج. ُيرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات.

يوكون XL الجديد

استخدم مردات الحماية من اكسسوارات جي ام سي لحماية مركبتك من الطين والحصى ورذاذ 
 لمركبتك، وتشمل جميع معدات 

ً
المياه على الطريق. ُصممت مردات األوحال وتم اختبارها خصيصا

التثبيت والتعليمات.

 مردات حماية خلفية باللون األسود مع شعار
جي ام سي 



 إلى إيجاد أفضل الطرق لتحسين مواصفات وتصميم وإنتاج اكسسواراتها باإلضافة إلى التعديالت التي تجري على الدوام.
ً
تتطلع جنرال موتورز دائما

لذلك، قد تتغير االكسسوارات المميزة والمذكورة في الكتالوج. ُيرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات.

يوكون XL الجديد

يتمّيز عادم األداء 5.3 لتر أحادي المخرج بتصميم مصقول شديد اللمعان، كما أنه ُصمم بهندسة 
 محّسنة ليحافظ على مظهره وأدائه لسنين عديدة. إذ ُصنع من الفولذ المصقول المقاوم للصدأ،

بر كل طرف من العادم ذو المخرج األحادي مقاس 3 بوصات في مقاومة التآكل وتغّير اللون 
ُ
وقد اخت

مع الحفاظ على الضمان المحدود للمركبة الجديدة. وأثبت كفاءته من خالل اختبار المركبة في التحميل 
 األقصى ودرجات حرارة تشغيل تزيد عن 572 درجة فهرنهايت، واختبار ضمن غرفة التآكل الشديد

 .
ً
بما يعادل 5 سنوات استخدام وامتصاص حرارة لمدة ساعتين في درجة 392 درجة فهرنهايت تقريبا

 
ً
هو طرف العادم الفولذي الذي يمكنك العتماد عليه، والذي سيحافظ على مظهره الرائع موسما

بعد موسم. 

ل يتناسب مع العادم الرباعي

عادم أحادي المخرج من الفوالذ المصقول 5.3 لتر 
مع شعار جي ام سي



 إلى إيجاد أفضل الطرق لتحسين مواصفات وتصميم وإنتاج اكسسواراتها باإلضافة إلى التعديالت التي تجري على الدوام.
ً
تتطلع جنرال موتورز دائما

لذلك، قد تتغير االكسسوارات المميزة والمذكورة في الكتالوج. ُيرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات.

يوكون XL الجديد

 أضف لمساتك الخاصة إلى مركبتك مع باقة اكسسوارات جي ام سي للعجالت التي تتوافق
مع مواصفات جنرال موتورز. ينبغي الحتفاظ ببعض تجهيزات المركبة وإعادة استخدامها عند تركيب 
العجالت. ُيرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات. ينبغي استخدام مجموعة اإلطارات والعجالت 
المعتمدة من جنرال موتورز فقط. ُيرجى زيارة Accessories.GMC.com لالطالع على معلومات مهمة 

عن العجالت واإلطارات أو مراجعة الوكيل. للحصول على معلومات عن الصيانة والعناية بالعجالت، ُيرجى 
الطالع على صفحة إرشادات اكسسوارات جنرال موتورز المتوفرة مع العجالت، ودليل المالك الخاص 

بمركبتك من جنرال موتورز للعناية باإلطارات والعجالت وإرشادات الصيانة.

 9 x 22 مجموعة عجالت من 5 قضبان منفصلة مقاس
إنش بلمسات مصقولة



 إلى إيجاد أفضل الطرق لتحسين مواصفات وتصميم وإنتاج اكسسواراتها باإلضافة إلى التعديالت التي تجري على الدوام.
ً
تتطلع جنرال موتورز دائما

لذلك، قد تتغير االكسسوارات المميزة والمذكورة في الكتالوج. ُيرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات.

يوكون XL الجديد

تمّيز بإطاللة فريدة لمركبتك مع عجالت مقاس 22 إنش من اكسسوارات جي ام سي التي ُصممت 
 لمواصفات جي ام سي. تم تطوير هذه العجلة بواسطة فريق التصميم ذاته الذي 

ً
برت وفقا

ُ
واخت

نك العجالت 
ّ
عرف عادة باسم اإلطارات أو العجالت المخصصة. تمك

ُ
ساعد في تصميم مركبتك، وهي ت

ختبر كل عجلة من عجالت جي ام سي ويتم 
ُ
من تجهيز مركبتك بما يتناسب مع ذوقك واحتياجاتك. ت

التحقق من أدائها على نطاق واسع بما يتناسب مع مواصفات جي ام سي للسالمة ومقاومة 
التآكل. ويتم تسعيرها بشكل فردي؛ أي العجالت، واألغطية المركزية المالئمة، وأقفال العجالت، 

باع بشكل فردي. يتم تقديم عجالت مختارة كجزء 
ُ
وصواميل العجالت، وأجهزة مراقبة ضغط اإلطارات ت

من مجموعة العجالت واإلطارات. استخدم فقط مجموعة العجالت واإلطارات المعتمدة من شركة 
جنرال موتورز. لمعلومات حول العناية بالعجالت وصيانتها، يرجى الطالع على دليل المالك. ينصح 

بالتركيب عبر الوكيل.

عجالت من األلومنيوم من 6 قضبان منفصلة باللون 
الفضي مع لمسات من الكروم



 إلى إيجاد أفضل الطرق لتحسين مواصفات وتصميم وإنتاج اكسسواراتها باإلضافة إلى التعديالت التي تجري على الدوام.
ً
تتطلع جنرال موتورز دائما

لذلك، قد تتغير االكسسوارات المميزة والمذكورة في الكتالوج. ُيرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات.

يوكون XL الجديد

تمّيز بإطاللة فريدة لمركبتك مع عجالت مقاس 22 إنش من اكسسوارات جي ام سي التي ُصممت 
 لمواصفات جي ام سي. تم تطوير هذه العجلة بواسطة فريق التصميم ذاته الذي 

ً
برت وفقا

ُ
واخت

نك العجالت 
ّ
عرف عادة باسم اإلطارات أو العجالت المخصصة. تمك

ُ
ساعد في تصميم مركبتك، وهي ت

ختبر كل عجلة من عجالت جي ام سي ويتم 
ُ
من تجهيز مركبتك بما يتناسب مع ذوقك واحتياجاتك. ت

التحقق من أدائها على نطاق واسع بما يتناسب مع مواصفات جي ام سي للسالمة ومقاومة 
التآكل. ويتم تسعيرها بشكل فردي؛ أي العجالت، واألغطية المركزية المالئمة، وأقفال العجالت، 

باع بشكل فردي. يتم تقديم عجالت مختارة كجزء 
ُ
وصواميل العجالت، وأجهزة مراقبة ضغط اإلطارات ت

من مجموعة العجالت واإلطارات. استخدم فقط مجموعة العجالت واإلطارات المعتمدة من شركة 
جنرال موتورز. لمعلومات حول العناية بالعجالت وصيانتها، يرجى الطالع على دليل المالك. ينصح 

بالتركيب عبر الوكيل.

عجالت من 6 قضبان منفصلة باللون األسود الالمع 
مع لمسات من الكروم



 إلى إيجاد أفضل الطرق لتحسين مواصفات وتصميم وإنتاج اكسسواراتها باإلضافة إلى التعديالت التي تجري على الدوام.
ً
تتطلع جنرال موتورز دائما

لذلك، قد تتغير االكسسوارات المميزة والمذكورة في الكتالوج. ُيرجى مراجعة الوكيل للمزيد من المعلومات.

يوكون XL الجديد

احِم العجالت من السرقة مع أقفال العجالت الفولذية غير المزخرفة من اكسسوارات جي ام سي. 
. تتضمن 

ً
ى المعالج حراريا

ّ
تعد هذه األقفال أداة لمقاومة السرقة، وهي مصممة من الفولذ المقو

 و5 أقفال للعجالت. ُصممت األقفال للعجالت ذات الصواميل المخفية مع 
ً
 واحدا

ً
المجموعة مفتاحا

الحاجة إلى الحتفاظ بغطاء العجلة. 

مجموعة أقفال العجالت من الفوالذ غير المزخرف 
)للعجالت ذات الصواميل المخفية(


