
● قياسي  متوّفر — غير متوّفراختر مزايا المركبة

مفهوم جديد
      للمالئمة الفائقة.

ترافرس ٢٠١8
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 تحتفظ شفروليه بحق تغيير مواصفات أو ألوان أي من الطرازات والبنود الواردة في هذا الدليل في أي وقت.
لذا من المهم مراجعة وكيل شفروليه المحلي للحصول على أحدث المعلومات حول الطرازات المتوفرة للطلب في السوق.
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التصميم الخارجي
——●—بوابة خلفية كهربائية

●●———بوابة خلفية تعمل دون الحاجة الستخدام اليدين وعبر تمرير القدم

DRL للقيادة النهارية LED مصابيح●●●●●

●●●●—مصابيح ضباب أمامية

HID مصابيح رئيسية عالية الشدة●●●——
D-optic LED مصابيح رئيسية———●●

●●●——فتحة سقف كهربائية بانورامية

————●عجالت ألومنيوم قياس 18"
——●●—عجالت ألومنيوم قياس 18"
—●———عجالت ألومنيوم قياس 20"
●————عجالت ألومنيوم قياس 20"

————عجالت ألومنيوم قياس 20"
●●●●●مصابيح LED خلفية

المقصورة
●●●●●تحكم أوتوماتيكي لتشغيل وإطفاء المصابيح الرئيسية

●●●●●مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا بعدة اتجاهات

●●●——مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل كهربائيًا بـ6 اتجاهات

●————تثبيت السرعة التكيفي مع تكنولوجيا التوقف/اإلنطالق

●●●●●مفتاح قابل للتفعيل الختيار وضعية القيادة بالدفع بجميع العجالت*

●●●—شاشة عرض معلومات القيادة متعددة األلوان

●●●—مقاعد السائق والراكب األمامي قابلة للتدفئة

●●●●●تكييف الهواء أوتوماتيكي ثالثي المنطقة

————نظام شفروليه مايلينك الصوتي مع شاشة لمس ملونة قياس 8 إنش
●●●——نظام شفروليه مايلينك الصوتي مع شاشة لمس ملونة قياس 8 إنش ونظام المالحة

———●●نظام شفروليه مايلينك الصوتي مع شاشة لمس ملونة قياس 7 إنش
●●●—نظام تشغيل المركبة عن بعد

●●●——مرآة الرؤية الخلفية مع ميزة التعتيم األوتوماتيكي ومع وضعية الكاميرا ذات الزاوية العريضة

——●●●مقاعد لـ8 ركاب
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●●———مقاعد لـ7 ركاب

●●●——نظام ®BOSE الصوتي الفاخر مع 10 مكبرات صوت

———●●نظام مكبرات الصوت القياسي
●————مقاعد الصف الثالث قابلة للطي كهربائيًا ومنقسمة بنسبة 40/60

●●●——كاميرا الرؤية المحيطية

●●———مقاعد مهواة للسائق والراكب األمامي

●●●●●تكييف الهواء للجهة الخلفية

●●●●●دخول المركبة بدون مفتاح مع ميزة تشغيل المركبة بكبسة زر

●————ميزة الشحن الالسلكي لألجهزة المتوافقة

●●●●●نظام اختيار وضعية الجر

الميكانيك
●●●●●محرك DOHC V6 سعة 3.6 لتر مع ميزة اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي

●●●●●ناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات

●●●●●تحكم الجر االلكتروني

●————نظام الدفع بجميع العجالت مزدوج التعشيق، نظام تفاضلي خلفي قابل لإلقفال

األمان
●————نظام الفرملة األمامية األوتوماتيكية بالسرعة الكاملة

—●———نظام الفرملة األمامية األوتوماتيكية بالسرعة البطيئة
●●———نظام اكتشاف المشاة في الجهة األمامية

●●———نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار مع تنبيه مغادرة المسار

●●●—نظام المساعدة على الركن الخلفي

وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب األمامي، وسائد هوائية ستارية رأسية، وسادة هوائية مركزية لإلصطدام 
●●●●●الجانبي مثبتة ضمن مقعد مقعد السائق

●●●—تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

●●●●●نظام ®StabiliTrak للتحكم االلكتروني بالثبات

●●———مؤشر المسافة الالحقة

●●———تنبيه اإلصطدام األمامي

●●●—تنبيه حركة المرور الخلفية



ترافرس تضع الجميع على قمة أولوياتها.

الرؤية المحيطية.

ترافرس 2018 الجديدة كليًا تمتلك المواصفات الرائعة التي ستجعل جميع رحالتكم مميزة 
وتلبي كافة احتياجاتكم وباقي أفراد العائلة. التميز هو صفة قياسية لكل مركبات ترافرس. 
خيارات المقاعد تتنوع من سبعة مقاعد وحّتى ثمانية مقاعد، باإلضافة إلى ذلك فإنه من 

المتوقع أن تمتلك ترافرس "حيز األمتعة األقصى" األفضل ضمن فئتها.
ستنعم بميزة اختيار وضعية قدرات الجر ونظام الدفع بجميع العجالت مزدوج التعشيق 
المتوفر. أضف إلى ذلك المقصورة الفاخرة والهيكل الخارجي المبهر والمصمم ليترك 

انطباعًا ال ينسى. 

يمكن لهذه الميزة الجديدة أن تجعل عمليات الركن األفقي والمناورة في السرعات البطيئة 
ضمن األماكن المخصصة لإلصطفاف أمرًا في غاية السهولة. وهذا ألنك ستحصل على 

ضعف الرؤية التي ستحصل عليها عند النظر على شاشة واحدة. باستخدام كاميرات موزعة 
بشكل مدروس، فإن الرؤية المحيطية ستمنحك مشاهدة افتراضية عمودية للمناطق 
المحيطة بمركبتك ترافرس بشكل مباشر. يتم عرض هذه الصورة على شاشة اللمس 
بجانب الصورة التي توفرها كاميرا الرؤية الخلفية. قياسية مع طرازات LT بفرش الجلد 

والطرازات األكثر تقدمًا.

األلوان

بني معدني

لؤلؤي ثالثي الطبقات

رمادي معدني

رمادي المع معدني

أخضر زيتوني معدني

أحمر داكن معدني

أبيض

أحمر داكن

فضي جليدي معدني

أسود داكن معدني


