
المزايا القياسية

RST تـاهـــو
 تاهو RST – قوة ُترهب القلوب    

     وأداء يكتسح الطرقات.

 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.

لتر

المحرك
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0 100 في أقل من

ثواني 6420
V8 حصان 

األداء

624
نيوتن متر

العزم

محرك V8 EcoTec3 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وعزم 624 نيوتن متر

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات

تحكم القيادة المغناطيسية

فرامل ®Brembo عالية األداء

عجالت ألومنيوم قياس 22" باللون األسود الالمع

Borla® نظام العادم عالي األداء من

شعارات وعالمات متميزة باللون األسود المتألق

خطافات السحب باللون األسود

شعار شفروليه األسود والمضيء

المحور 3.23

معايير رياضية

النظام الفاعل إللغاء الضجيج

منقي هواء فائق األداء

علبة نقل الحركة بسرعتين )على طراز الدفع الرباعي(



تاهو بقلب ينبض بالتحدي.

مزايا األداء األسطوري.

ليست مثل أي تاهو. بمحرك EcoTec3 V8 سعة 6.2 لتر، فإن تاهو RST الجديدة كليًا 
رفعت مستويات األداء لتعانق السماء.

بتسارع من 0-100 في أقل 6 ثواني وقوة 420 حصان مع عادم ®BORLA وفرامل 
®BREMBO، فإنك ستكون ملكًا للطرقات بال منازع.

 نظام عادم األداء العالي من ®BORLA سيمنحك األداء المتميز وسيهدر بصوته المهيب 
ليعلن عن وصولك بكل رهبة.

فرامل ®BREMBO عالية األداء ستمنحك قوة فرملة مثالية ومظهرًا رياضيًا متميزًا يخطف 
األبصار.

األلوان

أسود أبيض



TAHOE Z71Z71 تاهــو



استعد للمغامرات
تاهو Z71 هي مركبة رياضية متعددة 

االستخدامات بمحرك V8 سعة 5.3 لتر 
وتمتلك المقصورة الفارهة باإلضافة للعديد 
من التحسينات الرائعة التي تعزز قدراتها على 

الطرقات الوعرة.

واجهتها األمامية بتصميمها المعدل تقدم 
شبك الكروم مع الزاوية المرتفعة التي 
ستمكنك من صعود المرتفعات الحادة 

بسهولة أكبر، أما لوح حماية أسفل المركبة 
فإنه يعمل على حماية مكونات المركبة 

السفلية.

تاهو Z71 تقدم أيضًا عجالت قياس 20" مع 
اإلطارات الخاصة بكل الطرقات وذلك لتعزيز 
الثبات وتحسين قدرات الجر، ومع المقياس 

الرقمي لمركز جاذبية المركبة فإنك ستتمكن 
من معرفة مقدار ميالن وانحدار المركبة 
وبالتالي الحصول على سيطرة أكبر أثناء 

القيادة على الطرق الوعرة.

تفوق كل التوقعات
شفروليه تاهو Z71 تقدم اآلن نظام شفروليه 

مايلينك المعلوماتي الترفيهي بتكنولوجيا 
التواصل مع الهاتف الذكي التي تتيح لك 

تشغيل موسيقاك المفضلة والوصول 
لقوائم اإلتصال الخاصة بك والحصول على 

توجيهات المالحة وذلك يتم ببساطة عبر 
.USB توصيل هاتفك الذكي من خالل منفذ

تاهو Z71 تقدم أيضًا مقاعد السائق والراكب 
األمامي القابلة للتعديل كهربائيًا باإلضافة 

لميزة الطي الكهربائي المستوي لمقاعد 
الصف الثالث وميزة الشحن الالسلكي 

للهواتف الذكية وميزة تشغيل المحرك عن 
بعد باإلضافة للعديد من مزايا األمان 

المتقدمة.

نعم إنها وبفخر أفضل وأحدث تاهو قمنا 
بصناعتها على اإلطالق.

تخّطى حدود مدينتك.

 1.  واجهة أمامية بتصميم معدل بزاوية مرتفعة بمقدار 24°باإلضافة للوح
الحماية السفلي.

2.   عجالت قياس 20 - إنش.

3.  شاشة عرض رقمية لمقياس مركز جاذبية المركبة كجزء من تصميم لوحة عدادات 
باقة Z71 الجديدة.
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ESCAPE THE CITY.
1.  Redesigned front fascia with higher approach angle of 24° 

and skidplate.
2.  20-inch Alloy wheels.
3.  Digital Center of Gravity meter as part of the refreshed 

Z71 cluster.

READY FOR ADVENTURE 
Whilst the Tahoe Z71 is the same 
premium SUV at its core, a lot of work 
has gone in to making this 5.3L V8 
even more capable of off-roading 
than before.

A re-designed front fascia with 
chrome grille opens up the increased 
approach angle, giving it the ability 
to climb much steeper inclines with 
ease, whilst a new skidplate protects 
the undercarriage of the vehicle.

20” alloy wheels with all-terrain tires 
provide enhanced grip and power 
distribution for better all-terrain 
performance, and a Digital Center 
Of Gravity meter shows the Tahoe’s 
current pitch and roll, giving you more 
precise control off-road.

ADVANCED DOESN’T EVEN COME CLOSE 
The Chevrolet Tahoe Z71 now 
features a Chevrolet MyLink 
infotainment system with phone 
integration technology, which allows 
you to stream your favorite songs, 
use navigation and access your 
contacts simply by connecting your 
smartphone via USB.

It also features power seats for the 
driver and front passenger, power 
fold-flat third-row seats, a wireless 
charging pad, remote engine start 
and a host of advanced safety 
features. 

Saying that this is the most advanced 
Tahoe we’ve ever made, doesn’t 
do it justice.


