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ســنة تلــوى األخــرى، يدفعنــا شــغفنا بالكمال إلى أقصى 
الحــدود، حيــث يتــم إعــادة تعريــف الريادة من جديد. إن رقي 
تصميــم المقصــورة الداخليــة ومقومات الراحة االســتثنائية 

يكملهــا الهيــكل الخارجــي بتصميمــه الجريء والفريد.

كاديالك 2018 إســكاليد   

صــرٌح.
دائـمـــاً وأبـداً

إســكاليد بالتينــوم بلــون Dark Adriatic Blue معدنــي. معروضــة بالتجهيزات المتوفرة
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ألنها ال تقبل المساومة تأسر نظرك 



دقة في التفاصيل قلب فسيح



تنير الدرب بجسارة  رؤية ابتكار فريدة



تجعالن من أدائها أسطورة  مهارة تعادلها سيطرة



الشكل الخارجي 
التصميم الداخلي 

بالتينوم
مميزات الرفاهية 

األداء
السالمة 

الميزات

إســكاليد بالتينــوم بلــون Dark Granite معدنــي. معروضــة بالتجهيزات المتوفرة



تصريح جريء 
في عالم 

تصميم 
السيارات

خطــوط ملفتــة تندمج بسالســة تامــة مع تفاصيل 
الكــروم ونظــام اإلنــارة الفريد. شــبك أمامي مهيب 
محــاط بمصابيــح LED تتألــف من 5 حبات كريســتال 

مرصوفــة عموديــاً باإلضافــة إلى المصابيــح الجانبية 
المتطــورة التــي تنيــر طريقك عنــد كل منعطف 

فتكشــفه وتزيــد مــن وقِع إطاللتك.

الــشــكــــل الــخــارجــــي  

 الميــزات المتوفــرة: ماســحة زجــاج مخفيــة  ·  عجــات 22 إنــش  ·  مصابيــح خلفيــة متطــورة  ·  

مقابــض أبــواب مضيئــة  ·  نظــام خــزان وقود بدون غطاء



1 ــل الــخــارجــي6 الــشــكــ  

 حّد االبتكار، حاد كالشــفرة 
إن مصابيــح LED الخلفيــة فــي هيئــة شــفرة تؤمــن إنــارة أفضل مــن المصابيح العادية.

 ماســحة زجــاج خلفية، متقدمة 
لــن تراهــا إال عنــد الحاجــة، ماســحة الزجــاج الخلفــي تختفي في حال عدم 

اســتخدامها،  فتحمــي نفســها مــن العوامــل الجوية وتحافــظ على جمالية 
 رؤيــة جليــة، حضور يتجلىتصميم خطوط الســيارة. 

نظــام إنــارة خاِفــت علــى مقابــض األبواب، يضــيء تلقائياً عندما تقترب من الســيارة.

تزّود أســرع بالوقود
إن نظــام خــزان الوقــود بدون غطــاء يجعل من التزود 

بالوقود أمراً غاية في الســهولة والســرعة والنظافة. 

الجمــال والعلم وجهان لســيارة واحدة
عجــات مــن قيــاس 22 إنــش تضيــف لمســة مبتكــرة على إســكاليد وتخفف من وزنها 

وتزيدهــا قــوة فتمنحهــا حضوراً متمّيزاً.

إســكاليد الفخامــة المميــزة بلــون Dark Granite معدني. معروضــة بالتجهيزات المتوفرة
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حرفية نادرة
االعتنــاء بــأدق التفاصيــل وتفاصيــل التفاصيــل. هذه هــي الرؤية التي كانت 

وراء التصميــم البديــع لمقصــورة إســكاليد الداخليــة، حيــث يلتقــي العمل اليدوي 
الدقيــق بطيــات الجلــد ليحــاك بقطــب غاية في الدقة.

لقــد تــم انتقــاء كافــة المــواد لتتماشــى معاً بطريقــة متناغمة - مهما كان 
اختيــارك؛ الجلــد الفاخــر للمقــود أو مقاعــد الجلد البنــي، فإن المقصورة 

ســوف تعبر عنك. 

عــالوة علــى تلــك الحرفيــة تضــم المقصــورة الداخلية عدداً ال متناهياً من وســائل 
الراحــة مثــل المقاعــد القابلــة للتدفئة والتبريد.

الــمــقــصـــورة الــداخــلــيــــة  

 الميزات المتوفرة: نظام ®BOSE® CENTERPOINT الصوتي المحيط  ·  نظام الترفيه لصف المقاعد الخلفية  ·  

 نظام التحكّم بالمناخ بثاث مناطق  ·  نظام الرؤية المحيطة  ·  نظام المساعدة على الركن األوتوماتيكي  ·  

 كاميرا الرؤية الخلفية  ·  شاشة معلومات منعكسة على الزجاج األمامي  ·  شاشة عدادات يمكن تخصيصها  ·  

نظام شحن السلكي  ·  نظام تشغيل من غير مفتاح 
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مــكاٌن بمكانة خاصة 
مواصفــات عديــدة تحــّول المقصــورة الداخليــة إلــى المــكان المثالــي الــذي تجتمــع فيه الرفاهية بالتســلية. إن الزجاج األمامي 

العــازل للصــوت واألبــواب الثاثيــة اإلغــاق و نظــام ®BOSE لعــزل الضجيــج، تجتمع ســوياً لتؤمن هــدوءاً تاماً داخل مقصورة 
 إســكاليد، لتســتمع إلى موســيقاك المفضلة من خال  نظام Bose® Centerpoint® Surround Sound الصوتي مع 
 16 مكبــر صــوت. كذلــك يتوفــر نظــام الترفيــه فــي المقاعــد الخلفية ويضم شاشــة 9” ونظــام ™Blu-ray وإمكانية قراءة 

.HDMI و USB1 وســّماعتا رأس ال ســلكية باإلضافة إلى منفذ MP3 بيانات

يمكــن وصــل هــذا النظــام باألجهــزة مــن خال نظــام الـ WIFI  فيســتمتع الجميع بوقتهم.

أجواء مريحة تتناســب معك. 
إن نظــام التحكـّـم بالمنــاخ بثــاث مناطــق، يتيــح لــكل مــن الســائق والــركاب في األمام والخلف التحكم بالحرارة وبشــكل 

فــردي. ال يقتصــر األمــر علــى المنــاخ الداخلــي للمقصــورة، بــل يتخطــى ذلك يصل إلى دواســات قابلة للتعديــل كهربائياً 
وعامــود مقــود قابــل للتعديــل والتدفئــة. أّمــا إن كنــت بحاجة إلى مســاحة أكبر، فإن ســيارة إســكاليد ESV تتمتع بمســاحة 

أرحــب توفــر حيــز أرجــل أوســع باإلضافــة إلــى أبواب خلفية أكبر فتتســع بكل ســهولة لثمانية ركاب.

1. ال يتوافــق مــع كافــة األجهزة
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تطّلــع إلى األمام 
جميــع المعلومــات علــى مســتوى نظرك بفضل شاشــة المعلومات 

المتوفــرة المنعكســة علــى الزجــاج األمامــي، فيبقى نظــرك على الطريق. 
أمــا شاشــة العــرض القابلــة للتخصيــص من قياس 12.3 إنش تســمح لك 

بعــرض بيانــات المركبــة والماحــة والترفيــه وصور ثاثية األبعاد للســيارة. 

مميــزات تالقي تطلعاتك 
تــم تجهيــز إســكاليد بعــدد مــن األنظمــة التــي تســاعدك علــى التحكــم بمــا يحيــط بك، بما فــي ذلك خارج المقصورة الداخليــة، حيث يتيح 

لــك نظــام الرؤيــة المحيطــة رؤيــة شــاملة، تكشــف محيــط الســيارة فيســهل بذلــك ركنها. كما يقوم نظام الركــن األوتوماتيكي الذي 
يســتعين بأجهزة اإلستشــعار بإيجاد المكان األنســب لركنها موازياً أو عامودياً بينما يقوم الســائق باختيار الســرعات وتزويد الســرعة  

أو الفرملــة. عندمــا تشــعر بأنــك بحاجــة لرؤيــة المزيــد تؤمــن لــك كاميــرا الرؤيــة الخلفيــة المتوفرة، ذلك من خــال فيديو عالي الجودة 
.)B( لتزيــد مســاحة رؤيــة الســائق الخلفيــة بنســبة 300 بالمئة مقارنــة بالمرآة العادية )A( يبــث علــى المــرآة الداخليــة

الــمــقــصـــورة الــداخــلــيــــة  

الَركــن بطريقة ذكية 
أصبــح لديــك مــن يركــن ســيارتك وأنــت بداخلها. نظام المســاعدة على الركن 

األوتوماتيكــي يقــود المركبــة لكــي يســاعدك علــى ركنها في مواقف 
موازيــة أو عاموديــة بينمــا تقــوم أنــت بالتحكم بســرعتها وبفرملتها.

)A( رؤيــة محســنة مــع نقــل للصــورة عالي الجودة علــى المرآة الرقمية

)B( رؤية عادية مع المرآة العاكســة
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هاتفــك الذكي... أكثر ذكاًء
نظــام تجربــة مســتخدم كاديــاك1 يمــدك بالمعلومــات والترفيــه ويتيح لك الوصول بكل ساســة 

إلــى األرقــام والموســيقى والمعلومــات فــي هاتفــك الذكي بلمســة إصبــع أو بالتفعيل الصوتي 
ويتيــح لهاتفــك اإلتصــال بالســيارة مــن خــال نظام Apple CarPlay™2 الذي يســمح لك الوصول 

 iPhone® باإلضافــة إلــى معلومــات أخرى في هاتفك Apple Music™ إلــى أرقامــك وإلــى
فيمكنــك االتصــال بـــ ®Siri ويســهل عليــك وعلــى الراكــب بجانبك االســتمتاع بكل خاصية.

Android™ Auto2  يتوفــر مــع

انطلق بذكاء
بفضــل خاصيــة الفتــح عــن بعــد، يمكنــك فتــح أبــواب إســكاليد وإغاقهــا أوتوماتيكياً عند مغادرة الســيارة واالبتعاد عنها، 

وبفضــل زر التشــغيل، تنطلــق بــكل يســر وســهولة ، كل ذلــك دون أن تخــرج المفتــاح مــن جيبــك أو حقيبتــك. تتضمن أيضاً 
نظــام تشــغيل مــن غيــر مفتــاح يُمكنــك تشــغيل الســيارة مــن علــى بعــد 91 متراً ويمكنه أيضاً استشــعار حرارة الطقس 

ليشــّغل التحكــم بالمنــاخ فــي المقصــورة لتصــل إلــى الحــرارة المائمــة. وما أن تصبح داخل المقصورة يمكنك شــحن 
هواتفك الذكية مع قابلية الشــحن الاســلكي.

1. تشــغيل نظــام تجربــة مســتخدم كاديــاك يتغيــر بحســب الطــراز. يتطلب التشــغيل الكامــل نظام بلوتوث 
.USB وهاتفــاً ذكيــاً. بعــض األجهــزة تتطلب وصلة

2. واجهــة التعامــل مــع التطبيقــات تابعــة لـــ  Apple و Google وتطبــق أحكامهمــا وشــروطهما. يتطلب 
هاتفــاً ذكيــاً متوافقــاً وقــد تخضع لتكلفــة باقة البيانات.

3. يشــحن النظــام الســلكياً أحــد أجهــزة PMA أو أجهــزة محمولــة متوافقــة Qi. لمعرفــة أي هاتف متوافق 
my.cadillac.com/learn   أو أجهــزة متنقلــة أخــرى متوافقــة، قــم بزيــارة موقع
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قمة سيارات 
الدفــع الرباعي

التفــوق فــي الحرفيــة واالبتــكار واألداء هو جوهر 
إســكاليد بالتينــوم بمقصورتهــا المريحــة والغنيــة بالتفاصيل 

التــي ترفه عنك وتدلل حواســك. 

الميــزات المتوفــرة: مقاعــد جلديــة فخمــة بنظــام تدليك ومقاعد أمامية قابلــة للتعديل

 إلــى 18 وضعيــة مختلفــة  ·  مقــود مغلــف بالجلــد الفاخــر، نظــام ترفيــه لصــف المقاعــد الخلفية  ·

مبّرد في الكونســول  ·  شــبك ودواليب خاصة ومتميزة  ·  ســكك مســاعدة قابلة للطي كهربائياً إســكاليد بالتينــوم بلــون Dark Granite معدنــي. معروضــة بالتجهيزات المتوفرة
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قــوة بقلٍب كّله نعومة
إن التصميــم الداخلــي ينطــق بالفخامــة، حيــث المقاعــد ولــوح التحكم والمقــود، جميعها 
مكســّوة بأجــود أنــواع الجلــود، بمــا في ذلــك المقاعد األمامية ومقاعــد الصف الثاني. 

تــم اختيــار أقمشــة صناعيــة بالجلــد المخملــي الناعم لبطانة الســقف واألبواب عاوة 
علــى خشــب تــم إضافتــه ليبرز جمــال الجلد الفاخر.

راحــة تحرك وجدانك   
تتوفــر فــي مقاعــد فئــة باتينــوم مقاعد بنظــام تدليك يمكن 

تعديلهــا إلــى 18 وضعيــة مختلفة. 

ترفيــه علــى أعلى مســتوى، فــي جميع أرجاء المقصورة  
الترفيــه فــي كل مــكان، بفضــل نظــام الترفيــه الخــاص فــي المقاعــد الخلفيــة )RSE( للصف الثانــي والثالث والذي يحتوي 

على شاشــتي عرض بنظام تشــغيل ثاثي يمكنك من مشــاهدة محتوى مختلف على كل شاشــة من الشاشــات.



3 فــئــــة بــالتــيــنــــوم0  

ذكاء مدهش 
تتألــق إســكاليد باتينــوم بشــبك أمامــي بإطــار مــن الكــروم ذو لمعة خفيفــة وعجات قياس 22 إنش 

ممتــازة مطليــة، مــع لمســات مــن الكروم، تفاصيل جذابــة ُتلفت األنظار.

مساَعدة عصرية
عتبــات األبــواب المضــاءة تخرج لتســاندك في الصعود 

وتعــود لتختفــي عندمــا ال تكــون بحاجة إليها. 

بالمختصــر المفيد، رائع 
مبــرِّد فــي الكونســول، واحــد مــن المميــزات العديدة التي لن تســتطيع االســتغناء عنها. 



مـــمـــيــــــزات الـــرفــــاهـــيــــــة  

التقــاء الخطــوط الجماليــة بالوظائــف العمليــة في تناغم تام. 
لقــد تــم تجهيــز هــذه المركبة الرياضيــة الفخمة المتعددة 

االســتخدامات بمواصفــات بارعــة تتيح لــك فعل المزيد 
.ESV واالســتمتاع أكثر، كذلك في طراز إســكاليد

 الميــزات المتوفــرة: مســاحة تحميــل واســعة  ·  مقاعــد صــف ثالــث قابلة للطــي كهربائياً  ·  

بــاب يفتــح إلــى األعلــى كهربائيــا  ·  كونســول التخزين في الوســط 

مواصفــات عالية، 
ذات فاعليــة راقية

إســكاليد  ESVبالتينــوم بلــون Radiant Silver معدنــي. معروضــة بالتجهيزات المتوفرة
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يــد عون خفية 
يمكّنــك هــذا النظــام مــن فتــح وإغــاق البــاب الخلفي بأســلوب الفتح عن بعد وذلك 

بمجــرد وضــع قدمــك أســفل منتصــف المصــّد الخلفي. كمــا يمكنك حفظ إعدادات 
االرتفــاع ليتوقــف البــاب عند مســتوى االرتفاع الــذي قمت باختياره.

1. مســاحة التحميــل محــدودة بــوزن وتوزيع الحمولة.

مساحات ذكية 
تم تزويد كونســول التخزين في الوســط بمأخذ USB2 مأخذ 12V مســاعد. 

وفــي خلفيــة الكونســول مأخــذ تيار 110 فولط للشــحن والتواصل.

مـــمـــيــــــزات الـــرفــــاهـــيــــــة  

مساحة مدروسة 
تصميــم المقصــورة الداخليــة فــي إســكاليد يتيــح لــك االســتمتاع بالرحابة ويضــع كل ما يهمك في 

متنــاول يــدك فــي آن واحــد، بفضــل مســاحات تخزيــن تــم توزيعهــا بذكاء من حولك. بلمســة زر يمكنك 
طــي المقاعــد الخلفيــة كــي يصبــح لديــك مســاحة تصــل إلــى 3.4 متر مربع متاحــة لما تود نقله.

2. غيــر متوافــق مــع جميع األجهزة. 



األداء39  

تجمــع إســكاليد بيــن األداء التفاعلــي المتفوق والمناورة االســتثنائية. 
إنــك علــى موعــد مــع قيادة سلســة حيث تلتقــي المهارة والخّفة، 

بالقــّوة والصالبــة في كل مرة.

الميــزات المتوفــرة: محــرك 6.2 ليتــر V8 وناقــل حركــة بعشــر ســرعات  ·  دفــع رباعــي مــع أنمــاط قيــادة اختيارية  ·   حمولة 

قطــر قصــوى 3765 كــغ  ·  نظــام Stabilitrak  ·  نظــام التحكــم المغناطيســي فــي القيــادة

وقفــة تجمع بين 
القــّوة والخفّة

إســكاليد  بالتينــوم بلــون Radiant Silver معدنــي. معروضــة بالتجهيزات المتوفرة
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قــراءة الطريــق  1000 مــرة في الثانية
يقــوم نظــام التحكـّـم المغناطيســي بالقيــادة بقراءة الطريق بنســبة 1000 مرة 

فــي الثانيــة فيعــّدل تعليــق المركبة. حســب ســطح الطريق واألحوال الجوية 
والنتيجــة، تجــاوب فائــق للمركبــة أياً كانــت حالة الطريق.

األداء  

إسكاليد ESV بالتينوم باللون الفضي المعدني الالمع. معروضة بالتجهيزات المتوفرة

الثبــات في الحركة
نظــام Stabilitrak يعــزز التحكــم أوتوماتيكيــاً، فــي الثلــج والحصى والمطر، وذلك 
مــن خــال تعديــل الفرامــل وعــزم دوران المحــرك ليبقي المركبــة قائمة ومتوازنة، 

خاصــة في حــاالت المناورات الطارئة

1. قبــل شــرائك مركبــة أو اســتخدامها للقطــر، يرجــى مراجعــة قســم القطــر بعناية فــي دليل المالك. إن وزن 
الــركاب، الحمولــة والخيــارات واالكسســوارات قــد تقلــل مــن حجم أو كمية ما تســتطيع قطره

الــذكاء يكون مرادفــاً للقوة.. أحياناً
محرك V8 6.2 ليتر مع ناقل حركة ذكي جديد بعشــر ســرعات، لينتقل من ســرعة 

إلــى أخــرى بطريقــة سلســة وفــي غاية الفعاليــة. تضمن التقنية المســتخدمة في 
أنظمــة التوقيــت المتفــاوت المســتمر لصمامــات العادم وحقن الوقود المباشــر 
متعــدد المنافــذ والتحكــم الفعــال في اســتهاك الوقود، االســتفادة القصوى 

مــن عــزم الدوران البالــغ 621 نيوتن متر.

الدفــع الرباعــي بمزاياه المتعددة 
إن الدفــع الرباعــي يســمح لــك باختيــار أنمــاط قيادة تناســب رغباتك، يمكنك 

التنقــل بيــن نمــط AUTO و 4WD HI للقيــادة اليوميــة وLOW 4 للطــرق التــي قــد 
تشــكل تحدياً.

قطــر صناعة بحالها
فئــة القطــر القياســية المتوفــرة تمنحــك قــدرة قطر حمولة 3765 كغ 

االســتثنائية، تتخطــى كل احتياجاتــك مهمــا كانت.



األمان43  

بــدءاً مــن هيــكل تم بناؤه من ســبائك فــوالذ عالية الصالبة، 
وصــوالً إلــى أنظمــة لمراقبة ســالمة المركبة من األمام 

والخلــف والجانبيــن، فقــد تــم تزويــد كل مركبة بمواصفات 
تقنيــة متقدمــة صممــت لتدعــم الســالمة وتمنحك راحة البال.

الميــزات المتوفــرة: نظــام تثبيــت الســرعة التفاعلــي مــع جميــع الســرعات  ·  نظــام التنبيــه مــن االصطــدام األمامي  ·  فرملة 

أوتوماتيكيــة فــي األمــام والخلــف   ·  ماســحات بنظــام تحســس المطــر  ·  نظــام التنبيــه عنــد مغادرة المســار مع مســاعد 

الحفــاظ  علــى المســار  ·  نظــام التنبيــه مــن المنطقــة الجانبيــة العميــاء مــع منبــه عنــد مغادرة المســار  ·  الشــد االتوماتيكي 

لحــزام األمــان  ·  نظــام المقعــد المنبــه للســامة  ·  نظــام فرملــة أوتوماتيكيــاً أماميــاً وخلفيــاً  ·  نظــام التنبيــه من الســيارات 

العابــرة مــن الخلــف  ·  كاميــرا خلفيــة  ·  كاميــرا الرؤيــة المحيطــة إسكاليد ESV بالتينوم باللون األبيض الكريستال - بثالث طبقات. معروضة بالتجهيزات المتوفرة

مواصفات ســامة 
 متعــددة، تقودها
فكــرة رائدة واحدة
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إبتــكاراٌت متفوقــة تحيطك باألمان

مســافة أمان ذكية
تتوفــر بنظــام تثبيــت الســرعة  الــذي يعتمــد على كل من الحســاس والكاميرات 

لتحديد مســافة مدروســة بينك وبين المركبة التي يتم استشــعارها

تفكير ســّباق بحق
يراقــب نظــام التنبيــه مــن االصطــدام األمامــي المتوّفر في إســكاليد الحركة المرورية 
أمــام المركبــة، وينبهــك إذا بــدا أن اصطدامــاً علــى وشــك الوقوع، بينما يُظهر مؤشــر 
مســافة األمــان كــم مــن الوقــت يلزمك للحــاق بالمركبة التي تم استشــعارها أمامك 

.)DIC( فــي مركــز معلومات القيادة )بالثوانــي(

الجهــة األمامية

الجهــة الخلفية

اطمئنــان يلفك
خــالل حــاالت الفرملــة أو المنــاورات الطارئــة، يتــم تفعيل نظام الشــد االتوماتيكي 

لحــزام األمــان المتوفــر ومــا أن تتالشــى الحالــة الطارئة، يرتخــي الحزام بلطف 
وأوتوماتيكيــاً ويعــود إلى حالتــه الطبيعية.

تلفــت انتباهك. بلطف
يرســل نظــام المقعــد المنبــه للســالمة المتوّفــر تنبيهــاً نابضــاً لطيفاً إلــى الجهة اليمنى 

أو اليســرى أو جانبــي مقعــد الســائق، ليــدل الســائق على الجهــة المعرضة للخطر، 
اليمين أو اليســار أو األمام.

لــكل ثانية قيمتها
تتوفــر بنظــام الفرملــة أوتوماتيكيــاً أماميــاً وخلفياً الذي يســتطيع حتى ســرعات 
معنيــة استشــعار إمكانيــة حــدوث اصطــدام أمامي أو خلفي ويشــّغل الفرامل 
أوتوماتيكيــاً، فــي حــال لــم تكــن قد قمت بذلك، فيســاعدك على تخفيف شــدة 

االصطــدام. وقــد ينجــح النظــام بتحاشــي االصطدام في الســرعات المنخفضة.
.

الجهــة الجانبية

الرجوع بوضوح
عندمــا ترجــع إلــى الــوراء خارجــاً من موقف الســيارة، ينبهك نظــام التنبيه المتوفر 

مــن الســيارات العابــرة مــن الخلــف المتوّفــر إلى حركة المــرور القادمة نحوك على 
جانبــي مركبتك.

شــاهد ما وراء ما ُيرى
تعــرض الكاميــرا الخلفيــة أوتوماتيكيــاً المنطقــة التي وراءك مباشــرة على شاشــة 

نظــام تجربــة مســتخدم كاديــالك، تدّلــك الخطــوط في الصورة علــى الطريق المقرر 
اتباعــه، فتتيــح لــك رؤيــة األشــخاص أو األشــياء التي قــد تكون في طريقك.

رؤية محيطة وشــاملة
تتوفــر بنظــام الرؤيــة المحيطــة التــي تمنحك نظرة شــاملة ومتكاملــة للمركبة 

والمناطــق المحيطــة بهــا مباشــرة فــي الســرعات المنخفضــة أو عند الرجوع إلى 
الوراء. يتم بث المشــهد على شاشــة نظام تجربة مســتخدم كاديالك، ليزيد من 

وعــي الســائق ومســاعدته عنــد صــف مركبته والرجوع بها

المقصــورة الداخلية

مواصفــات األمــان ال تغنــي عــن مســؤولية الســائق فــي تشــغيل الســيارة بطريقــة ســليمة وآمنــة. يجــب أن يبقــى الســائق متنبهــاً لحركة المرور والمحيط وظــروف الطريق في كل األوقات. 
يرجــى قــراءة دليــل المالــك لمزيــد من المعلومات الهامة عن الســالمة.

نظــام التنبيــه من االصطدام األمامي 
نظــام تثبيت الســرعة التفاعلي

نظــام المســاعدة على المحافظة 
على المســار مــع نظام التنبيه 

مغادرة عند المســار

نظــام التنبيــه من المنطقة 
الجانبيــة العمياء

نظــام التنبيــه عند االنحراف عن المســار

المواصفــات المختــارة لألمان معروضة

االســتقامة في الرحلة
بفضل كاميرا تستشــعر حدود المســار، ينعطف مســاعد الحفاظ على المســار 

بالمقــود إذا توقــع النظــام مغــادرة المركبــة مســارها بشــكل غير مقصود أو دون 
إشــارة منك. يرســل نظام التنبيه عند مغادرة المســار باالشــتراك مع نظام المقعد 

المنبــه للســالمة تنبيهــاً مرئيــاً أمامــك علــى لوحة العدادات وتنبيهــاً نابضاً عبر 
وســائد المقعد عندما يعبر حدود المســار.

رؤية شاملة
يقــوم نظــام تنبيــه تغييــر المســار مــع نظام التنبيــه من المنطقــة الجانبية العمياء 
بمراقبــة المتوفــر المنطقــة بمســاحة تزيــد عــن مجرد المناطــق العمياء، وتومض 
األيقونــة فــي المــرآة الجانبيــة لتحذيــرك مــن وجود مركبة تقترب بســرعة. نظام 

التنبيــه مــن المنطقــة الجانبيــة العميــاء يراقــب من أجلك المناطــق الجانبية 
المحجوبــة عــن رؤيتــك، بحيــث تظهــر أيقونــة مضيئــة على مرآتك الجانبيــة لتنبيهك 

إلى وجود مركبة بالمســار المجاور. إذا قمت بتشــغيل مؤشــر تغيير المســار بينما 
تكــون األيقونــة مضــاءة، ســتبدأ بالوميــض مــع تنبيه مســموع أو نبض في نظام 

المقعــد المنبه للســالمة.
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فـــئـــــة الــــفــــخـــامـــــة الــمـــمـــيـــــزةالــــمــــــزايـــــا الــــقــــيــــــاســــيــــــــة

ESV 2018 مواصفات وخيارات إسكاليد وإسكاليد
استمتع بمواصفات وخيارات فئة الفخامة + 

التحسينات هذه 

القوة المحركة
محرك V8 سعة 6.2 ليتر أسطوانات بقوة 420 حصان وبعزم دوران 

 621 نيوتن متر مع نظام إدارة مصروف البترول ومبرد زيت خارجي
 ترس تفاضلي خلفي قابل لإلغاق، للتشغيل الثقيل

نظــام دفــع رباعــي يتحكم به السائق، أوتوماتيكي، دفع رباعي سريع 
 وبطيء ووضع محايد

 ناقل حركة بـ 10 سرعات للتشغيل الثقيل يتحكم به نظام
Hydra-Matic 6L80 أوتوماتيكياً: يشمل نظام تحكم السائق في 

نقل الحركة يدوياً، وضع السحب/الجر، مبّرد الزيت الخارجي

الشاســيه ونظام التعليق

الفــرامل أقراص مهّواة على العجات مع نظام مانع لانسداد 
 ودورات DuraLife, لنظام المساعد على صعود المنحدرات

 نظام التوجيه بالمسنن والبنيون مع نظام كهربائي مساعد تفاضلي
 نظام تعليق أمامي مستقل مع لولب ممتص

 للصدمات/خمس وصات خلفية
نظام التحكم المغناطيسي في القيادة مع إمكانية اختيار الوضع 

الرياضي )يتم تعديل نظام التعليق في الوضع الرياضي، وضعية ناقل 
 الحركة ونظام التوجيه(

تجهيــزات القطــر للتشغيل الثقيل، والتي تتضمن تجهيزات القطر 
للتشغيل الثقيل مع قاعدة وصلة قطر ووصلة 7 أساك ونظام 

تشغيل مستقل مع صمام كهربائي ووصلت تحكم من 7 رؤوس 

الشــكل الخارجي

 نــظام اإلغالق التفاعلي للشبك
 سكك مساعدة مدمجة

 نظام خزان وقود دون غطاء
 الزجاج مقاوم لوهج أشعة الشمس

 زجاج أمامي وجانبي عازل للصوت
 خلفي مغطى بعازل

 فتح السيارة عن بعد ويشمل الدخول من جميع األبواب األربع،
 والباب الخلفي

 باب خلفي يفتح كهربائياً مع قابلية البرمجة عند االرتفاع
 المرغوب فيه

 المصابيح LED أمامية كاشفة إلى األعلى واألسفل، ومصابيح
 كادياك للتحديد لاستخدام خال النهار

 LED خلفية على هيئة شفرة.
مرايا قابلة للتدفئة وقابلة للتعديل والطي كهربائياً ومزودة بنظام 

 مساعد على رؤية المنحنيات، ومؤشرات االلتفاف، ومصابيح
العجــالت قياس 22 إنش ممتازة مطلية بسبعة قضبان شعاعية 

 مزدوجة مصقولة آلياً )يرجى مراجعة صفحة 47 للتفاصيل(
 الماسحات نظام تحسس المطر األمامي

ماسحات خلفية متناوبة مع غاسات

LED ســكك مســاعدة مدمجة تتراجع كهربائياً مع مصابيح 
 إلضاءة المحيط

 فئة مســاعدة السائق
 نظام تثبيت السرعة التفاعلي7

 فرملة أوتوماتيكية في األمام والخلف
 نظام شد أحزمة األمان األوتوماتيكي

 نظام المساعدة على المحافظة على المسار مع نظام
 التنبيه عند االنحراف عن المسار

 نظام التنبيه لاصطدامات األمامية
 مصابيح IntelliBeam أتوماتيكية عالية األداء – وضع

 التشغيل/ اإليقاف
 نظام فرملة أمامي أوتوماتيكي عند سرعة منخفضة 

 كاميرا الرؤية الخلفية مع نظام غسل للكاميرا
 نظــام فرملــة للركن كهربائي 

نظــام التنبيــه عنــد االنحــراف عن المســار مع نظــام التنبيــه للمنطقة الجانبية 
 العمياء6

 نظــام التنبيــه للســيارات العابرة من الخلف
 شاشــة معلومــات منعكســة علــى الزجــاج األمامي ملونة وقابلة

 إلعادة اإلعداد
LED ،مصابيــح أماميــة للمنعطفات 

 مقابــض أبواب مضاءة
 Blu-rayTM المزّود بنضام )RSE( نظــام الترفيــه فــي المقعــد الخلفــي

وشاشة 9 إنش ملونة قابلة للطي، جهاز التحكم عن بعد سماعات 
رأس السلكية عدد 6، منافذ فيديو وصوت ومنفذ HDMI باإلضافة 

إلى منفذ USB متواجدة في وسط الكنسول الخلفي وإنارة مخفية، 
)ESV شاشة 9 إنش لمقاعد الصف الثالث. )فقط لفئة 

 نظــام المقعد المنبه
 مقاعد صف الثاني قابلة للطي كهربائياً بنسبة 60/40

فتحــة ســقف قابلة لانحناء واالنزالق كهربائياً مع الفتح/اإلغاق 
 السريعين وستار الوقاية من الشمس

فئــة المنــع مــن الســرقة وتشمل آلية استشعار ميان المركبة، آلية 
استشعار الحركة، أدرع أقفال األبواب، واستشعار تكسير الزجاج 

 للنوافذ الخلفية والباب الذي يفتح إلى األعلى، منبه ذاتي
كهربائياً التشغيل 

الميــزات المتوفرة

 المقاعــد مقاعد خلفية حاضنة، كهربائية
 العجــالت )يرجى مراجعة صفحة 47 للتفاصيل(

عجات من األلمنيوم مع لمسة لماعة قياس 22 إنش من 7 قضبان 
 مزدوجة 

 قياس 22 إنش 12 قضيب ممتازة مطلية مع لمسات من األلمنيوم

1.  راجــع موقــع my.cadillac.com لتتعــرف علــى الهواتــف المتوافقــة مــع الســيارة.        2. وظائــف نظــام كاديــاك ®CUE قــد تتغيــر بحســب الطــراز. الوظائــف الكاملــة تتطّلــب 
 PMA 3. غيــر متوافــق مــع جميــع األجهــزة.        4. يشــحن النظــام الســلكياً أحــد أجهــزة        USB أجهــزة بلوتــوث متوافقــة وهواتــف ذكيــة. بعــض األجهــزة تتطلــب وجــود وصلــة 

 أو أجهــزة محمولــة متوافقــة Qi. لمعرفــة أي هاتــف متوافــق أو أجهــزة متنقلــة أخــرى متوافقــة، قــم بزيــارة موقــع my.cadillac.com        5.  يجــب دائمــاً اســتخدام أحزمــة 
 األمــان والمســاند الخاصــة باألطفــال. إّن األطفــال يكونــون بأمــان عندمــا يتــم وضعهــم فــي المقاعــد الخلفيــة مــع المســاند المناســبة. يرجــى مراجعــة دليــل المســتخدم للمزيــد 

مــن المعلومــات.        6. قبــل االنتقــال مــن مســارٍ آلخــر، يجــب التأكـّـد مــن رؤيــة المنطقــة الجانبيــة العميــاء مــن خــال المرايــا الجانبيــة ومــرآة الرؤيــة الخلفيــة، والنظــر مــن فــوق الكتــف 
لرؤيــة الســيارات والمخاطــر المحتملــة، وتفعيــل إشــارة االلتفــاف.        7. إّن نظــام تثبيــت الســرعة التفاعلــي ال يحــّل مــكان مســؤولية الســائق بتشــغيل وقيــادة الســيارة بطريقــة 

آمنــة. يجــب علــى الســائق البقــاء منتبهــاً للزحــام وأحــوال الطرقــات فــي جميــع األوقــات، والقيــام بتوجيــه المقــود والتحكـّـم بالفرامــل أو غيرهــا مــن الخصائــص الضروريــة لاحتفــاظ 
بالســيطرة الكاملــة علــى الســيارة.

المقصــورة الداخلية

 دواســات قابلــة للتعديــل كهربائياً مع ذاكرة
نظــام التشــغيل المتأقلــم يتم إستشعار الحرارة الخارجية وتعديل حرارة 

 المقصورة والمقاعد بطريقة أوتوماتيكية
النظــام الصوتــي الممتاز بـ 16 مكبر صوت ®Bose® Centerpoint نظام 
CD/ مشغل ،USB1 صوتي محيط، ووصات صوتية ثانوية  ثاث منافذ

 MP3 بقرص واحد
بلوتــوث2  للهاتف / الوسائط الصوتية، االتصال دون استخدام اليدين، 

 نشر بيانات بصورة آنية، وتقنية التعرّف إلى الصوت
 نظــام®Bose التفاعلــي إللغاء الضجيج

 الكنســول الوسطي
حاملة أكواب مزدوجة مع غطاء

 شحن السلكي3 لألجهزة المحمولة
 USB مجال تخزين مع مأخذ كهربائي مساعد ومنفذين للـ 
 مأخذ كهربائي بقوة 110 فولت ومأخذ كهربائي مساعد

 يمكن لركاب الصف الثاني استخدامه
 نظــام تثبيــت الســرعة كهربائي مع إمكانية استعادة السرعة

نظــام تجربــة مســتخدم كاديــالك4  نظــام تحكم بالمعلومات والموســيقى 
ونظــام مالحــة مدمج وراديو  AM/FM شاشة عرض 8 إنش ملونة 
تعمل باللمس مع خاصية استشعار وإدراك للخصائص التوصيلية، 

خاصية التعريف الصوتي خمس منافذ USB واحد منها في الكنسول 
 ووصلة صوتية

التحكــم فــي نظــام التكييــف أوتوماتيكياً على مستوى ثاث مناطق، 
يشمل إعدادات التكييف الخاصة بالسائق، وركاب الصف األمامي 

 والصف الخلفي
مؤشــرات الســرعة 12 إنــش يمكن تعديلها من خال مركز معلومات 

 القيادة إلى وضعيتين: متوازن أو معزز
 نظــام فتــح واقفــال الســيارة عن بعــد مع زر تشغيل السيارة

مصابيــح LED إلضاءة داخل إسكاليد، ومقابض أبواب مضاءة، وحيز 
 تخزين الباب، والكنسول، وحيز القدمين

 فئــة الذاكــرة وتشمل إعدادين مسبقين لوضعية مقعد 
السائق، وضعية المرايا الخارجية، ونظام عمود التوجيه القابل 

 لانحناء/التداخل كهربائياً، ودواسات قابلة للتعديل كهربائياً
 مــرآة الرؤية الخلفية القابلة للخفوت تلقائياً

 المالحــة مدمجة مع نظام تجربة مستخدم كادياك، 
NavTraffic مع نظام 

 المنبــه فــي المقاعــد الخلفيــة  ينبهك عند نسيان ممتلكاتك
 في المقعد الخالفي

 مقبــس كهربائــي 230 فولط
 المقاعد

 مقاعد مغلفة بالجلد )الصف األول والثاني(
مقاعد أمامية حاضنة قابلة للتعديل كهربائياً في 12 وضعية وتشمل 

 قابلية التعديل كهربائياً في 4 وضعيات لوسادة أسفل الظهر
 مقاعد الصف األمامي قابلة للتدفئة والتبريد مع قابلية التعديل 

 في ثاث وضعيات
 مقاعد الصف الثاني قابلة للتدفئة مع قابلية التعديل 

 في ثاث وضعيات
 مقاعد الصف الثاني الحاضنة مع قابلية الطي واالنحناء كهربائياً
مقاعد الصف الثاني المتصلة والقابلة للفصل بنسبة 60/40 مع 

 قابلية الطي كهربائياً
مقاعد الصف الثالث المتصلة والقابلة للفصل بنسبة 60/40 مع 

 قابلية الطي كهربائياً إلى أعلى وإلى أسفل
 عمــود التوجيــه القابل لانحناء والتداخل كهربائياً

 المقــود قابل للتدفئة ومغلف بالجلد ومزود بأزرار تحكم مدمجة
لنظام تجربة مستخدم كادياك بما فيها التحكم في الصوت ونظام 

 البلوتوث 2 للتحكم في واجهة الهاتف والسرعة
 نظــام مراقبــة ضغــط اإلطــارات من دون اإلطار اإلضافي 

نوافــذ كهربائية أمامية بنظام فتح وإغاق سريع، ونوافذ خلفية 
بنظام فتح سريع 

السالمة واألمان

الوســادات الهوائيــة5 وسادة أمامية للسائق والراكب األمامي تفتح 
على مرحلتين، وسادة هوائية أمامية مدمجة في مقعد السائق، 

وسادتان جانبيتان مدمجتان في كل من مقعد السائق والراكب 
 األمامي للحماية من الصدمات على مستوى الصدر والوسط

نظام المساعدة األوتوماتيكية عند ركن السيارة يتضمن مساعدة 
 متوازية ومتعامدة

نظــام Stabilitrak للتحكــم اإللكترونــي فــي الثبــات مع التحكم في 
 االنقاب وجعله أقل خطورة

 نظــام الرؤيــة المحيطــة رؤية مباشرة مثل عين الطير
 نظــام منــع الســرقة، مع تقنية توقيف المحّرك

نظــام التحكـّـم بالجــّر على كل السرعات مع التدّخل بحركة المحّرك 
والفرامل

فــئـــــة بــالتـيـنــــوم

استمتع بمواصفات وخيارات الفئة الممتازة + 
التحسينات هذه 

كنســول التخزيــن األمامــي مبرد مع تخزين له غطاء، مخزنين كبير وصغير، 
حاملة أكواب مزدوجة، التحكم في نظام التكييف أوتوماتيكياً 
والتحكم بتدفئة صف المقاعد الثاني )داخل الكونسول: مأخذ 
كهربائي مساعد ومنفذين للـ USB مأخذ أجهزة صوتية( مأخذ 

كهربائي بقوة 110 فولت ومأخذ كهربائي مساعد يمكن لركاب 
 الصف الثاني استخدامه 

نظــام ترفيــه المقعــد الخلفــي )RSE( المجهــز بنظام يشمل شاشتين 
 ملونتين قياس 7 إنش موجودتين خلف مساند رأس المقاعد األمامية

 لــوح التحكــم ملفــوف بأجــود أنواع الجلود وأعلى األبواب والكنسول
 في الوسط

 أقمشــة صناعية بالجلد الســويدي لبطانة الســقف
 عتبــات أبواب بالتينوم

 ســّجادات أرضية فخمة
 مقاعــد جلدية Semi-Aniline فاخرة )لصف المقاعد األول والثاني( 

 و مقاعد جلدية فاخرة Mulan للصف الثالث
 مقاعد خلفية حاضنة، كهربائية

 خشــب استوائي فخم
 شــبك بتصميم فريد

 العجــالت إطارات 22 إنش بريميوم مطلية مع لمسات من الكروم 
)يرجى مراجعة صفحة 47 للتفاصيل( 

الميــزات المتوفرة

مقاعــد الصف الثاني المتصلة والقابلة للفصل بنسبة 60/40 مع 
قابلية الطي كهربائياً

 العجــالت )يرجى مراجعة صفحة 47 للتفاصيل( 
 قياس 22 إنش 12 قضيب ممتازة مطلية مع لمسات من األلمنيوم
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فـــوائـــــد ومـــصـــلـــحـــــة الــــمــــالـــــك

إّن مالك ســياراتنا يســتحق كل شــيء. لهذا الســبب جميع ســيارات 
2018 تأتــي مجهــزة بمجموعــة شــاملة مــن الميــزات الهامة للمالك. 

عــن هذا الكتّيب

لقد بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكتّيب شاماً قدر اإلمكان. لكن الشركة تحتفظ بحقها بإدخال أي 
تعديل في أي وقت ومن دون سابق إنذار في ما خص األلوان أو المواد أو التجهيزات أو المواصفات 

أو الطرازات أو توفرها. جميع المواصفات واألبعاد والقياسات والنسب واألرقام األخرى المذكورة 
في هذا الكتّيب، أو أي كتّيب آخر يتوفر في معرض الوكيل أو ُمرفق بالسيارة، هي أرقام وبيانات 

تقريبية مصادرها مخططات التصميم والهندسة والنماذج األولية للسيارات واالختبارات. وقد تختلف 
مواصفات سيارتك عن ما هو مذكور وذلك لتعدد مصادر التوزيع ونوعية التجهيزات. قد يطرأ على 

المعلومات المذكورة في هذا الكتّيب بعض التعديل منذ تاريخ طبعه، لذا يُرجى مراجعة وكيل 
كادياك للحصول على كامل التفاصيل. أي اختافات في األلوان المعروضة عن األلوان الحقيقية 

يعود إلى االختافات الناجمة عن عملية الطباعة. تحتفظ كادياك بحقها في تحديد مدة سنة الطراز 
ألي منتج وألي سبب كان، أو في بدء سنوات الطراز وإنهائها في أوقات مختلفة.  ماحظة: بعض 

الصور في هذا الكتّيب تعرض سيارات بتجهيزات اختيارية..

المحركات

تم تجهيز منتجات كادياك بمحركات تنتجها جنرال موتورز أو الموردين لشركة جنرال موتورز في 
جميع أنحاء العالم. وقد يتم استخدام محركات منتجات كادياك في نماذج وطرازات أخرى من جنرال 

موتورز.

مجموعة ختم ثقوب العجالت وضاغط الهواء 

إذا حصل أي ثقب في العجلة بحجم 6 ملم يتم استخدام ختم لمنع خروج الهواء وقتياً. بعد استخدام 
ضاغط الهواء من المفروض أخذ سيارتك إلى وكيل معتمد للفحص وتغيير العجات بأسرع وقت وكل 
161 كيلومتر على األقل. ال يستطيع ختم العجات تصليح الثقوب في جانب العجات، والثقوب األكبر 
من 6 ملم أو عجلة خارجة عن إطارها. يمكن استخدام ختم الثقوب مرة واحدة على عجلة واحدة قبل 

انتهاء صاحيته.

خط التجميع

إذا كانت تحتوي سيارتك على عدة منع التسرب على اإلطارات والضاغط، فإنها تستخدم مادة سائلة لمنع 
التسرب على اإلطارات يمكنها ختم ثقب ¼ إنش على السطح الخارجي لإلطار. بعد استخدام عدة النفخ، 

يوصى بأخذ اإلطار إلى وكيل معتمد ليتم فحصة وإصاحه في أقرب وقت وعلى األخص قبل قيادة 160 
كيلومتراً إضافياً. ال يمكن لمانع التسرب على اإلطارات ختم ونفخ األضرار على األسطح الجانبية، الثقوب 

األكبر من ¼ إنش، واإلطار الذي انخلع عن العجلة. يمكن استخدام مانع التسرب على اإلطارات على إطار 
واحد ومرة واحدة قبل تاريخ انتهائه.

خط التجميع 

مركبات كادياك ومكوناتها يتم تجميعها أو تصنيعها من قبل وحدات تشغيل شركة جنرال موتورز، الشركات 
التابعة لها أو الموردين لشركة جنرال موتورز في جميع أنحاء العالم. في بعض األحيان يكون من الضروري 

إنتاج سيارات كادياك مع مكونات مختلفة أو من مصادر مختلفة من المقررة أصاً. قد تكون بعض الخيارات 
غير متوفرة عندما يتم تجميع مركبتك، لذا نقترح عليك التحقق من أن سيارتك تشمل المعدات التي طلبتها 

أو، إذا كان هناك تغييرات، أنك تقبل بها.

تحديث معلومات الخدمة

يتلقى موزعوا كادياك نشرات خدمة مفيدة حول منتجات كادياك. تستطيع شرائها من شركة هيلم 
www.helminc.com المحدودة من خال االتصال على 4356-782-800-1 أو زيارة

ضمان ضد الصدأ

تم تصميم وصناعة سيارات كادياك بطريقة مقاومة للتآكل والتآكل الناتج عن الصدأ. إذا تعرضت أي من 
صفائح الهيكل المعدنية إلى التآكل من الصدأ )وظهور ثقب فعلي في الصفيحة المعدنية( فإنها مشمولة 
بضمان لمدة 6 سنين وعدد غير محدود من الكيلومترات. إن التآكل السطحي أو الشكلي - الناتج عن ارتطام 
حصى أو ظهور خدوش على الدهان، مثاً – ال يغطيها الضمان. ال يوصي الضمان ضد الصدأ استخدام مواد 

إضافية مقاومة للصدأ. يرجى مراجعة وكيل كادياك لمعرفة شروط هذا الضمان المحدود.

األساطيل

قد يتم إلغاء بعض المواصفات القياسية من طلبات األساطيل. يرجى مراجعة الوكيل للتفاصيل.

 1. برنامــج المســاعدة علــى الطرقــات وبرنامــج خدمــة التوصيــل غيــر مشــمولين فــي الضمــان المحــدود للمركبــات الجديــدة.  يحتــوي كتّيــب “معلومــات الضمان ومســاعدة المالــك ” الموجود مع كل مركبة جديــدة على معلومات
مفصلــة عــن تغطية الضمان.

©2018 جنرال موتورز. جميع الحقوق محفوظة. GM، وشــعار GM، Cadillac  وشــعار Cadillac، Cadillac Crest، OnStar وشــعار OnStar وأســماء طرازات الســيارات، تصاميم هيكل الســيارات وعامات أخرى ظاهرة في هذا الكتّيب هي ماركة 
مســجلة و\أو وعامــات الخدمــة لشــركة جنــرال موتــورز، فروعهــا والشــركات التابعــة لهــا أو المرخصيــن مــن قبلهــا. Apple، iPhone ِوApple CarPlay هــي عامــات تجاريــة لشــركة Apple، ومســجلة فــي الواليــات المتحدة وبلدان أخرى. Android هي 

عامة تجارية لشــركة Google. BlackBerry هي عامة تجارية مســجلة لشــركة BlackBerry. Brembo هي عامة تجارية مســجلة لشــركة Brembo. Bose وAudioPilot هي عامات تجارية لشــركة Bose في الواليات المتحدة والبلدان األخرى. 
Windows هي عامة تجارية مســجلة لشــركة Microsoft، وشــركة Pandora هي عامة تجارية مســجلة لشــركة Pandora Media، وشــركة SiriusXM Satellite Radio هي عامة تجارية مســجلة لشــركة SiriusXM Radio . Blu-ray هي 

Wi-Fi Alliance® هــي عامــة تجاريــة مســجلة لشــركة Blu-ray Disc Association. Wi-Fi عامــة تجاريــة لمجموعــة

المقاسات

أبعاد وسعات مختارة إسكاليد وإسكاليد ES V جميع المقاسات بالمليمترات

أبعاد إسكاليد الخارجية

أبعاد إسكاليد الخارجية

1890 االرتفــاع اإلجمالــي 
1745 عــرض المحــور الخلفــي 
1745 عــرض المحــور الخلفــي 

1880 االرتفــاع اإلجمالــي 
1745 عــرض المحــور الخلفــي 
1745 عــرض المحــور الخلفــي 

2946 قاعــدة العجــات 
5179 الطــول اإلجمالــي 
2045 العــرض اإلجمالــي 

3302 قاعــدة العجــات 
5697 الطــول اإلجمالــي 
2045 العــرض اإلجمالــي 

أبعاد إسكاليد الخارجية

أبعاد إسكاليد ESV  الخارجية

دفع رباعي القدرات 
677 الحمولة القصوى )كغ( 
3674 وزن المقطورة األقصى )كغ( 

دفع رباعي القدرات 
1493 الحمولة القصوى )كغ( 
7900 وزن المقطورة األقصى )كغ( 

الحجم مجال الحمولة        
2667.7 األقصى 
1461.3 خلف الصف الثاني 
430.5 خلف الصف الثالث 

98 الوقود )التقدير بالجالون( 

الحجم مجال الحمولة        
3423.9 األقصى 
2172.1 خلف الصف الثاني 
1113.0 خلف الصف الثالث 

117 الوقود )التقدير بالجالون( 

عجــالت إطــارات 22 إنش بريميوم 
مطليــة مع لمســات من الكروم

 قياســية مع إسكاليد
و إســكاليد ESV باتينوم 

عجــالت قيــاس 22 إنــش 12 قضيب ممتازة  
مطليــة مع لمســات من األلمنيوم

قياســية في إســكاليد وإســكاليد ESV فئة 
الفخامــة البريميــوم و باتينوم

عجــالت قيــاس 22 إنــش ممتازة مطلية 
بســبعة قضبان شــعاعية مزدوجة 

مصقولــة آلياً
قياســية في إســكاليد وإســكاليد ESV و فئة 

الفخامــة البريميوم

عجــالت مــن األلمنيــوم مع لمســة لماعة قياس 
22 إنش بســبعة قضبان شــعاعية مزدوجة 

مصقولــة آلياً
قياســية في إســكاليد وإســكاليد ESV فئة الفخامة 

البريميوم

إطارات



فضــي المع معدني

أحمــر PASSION بطبقتين3

فضــي معدني رملي

أزرق غامــق ADRIATIC معدني

RAVEN أســود داكن

أبيــض كريســتالي 3 طبقات2

برونــزي DUNE معدني

أســود معدني داكن

JET BLACK مســاحات
J E T B L AC K

MINI-PERFORATED لون أســود أنيقخشب ســانتوس االستوائيمقاعد بمساحات جلدية مع مساحات

JET BLACK مســاحات
S H A L E

MINI-PERFORATED لون أســود أنيقخشــب الجوز األمريكيمقاعد بمساحات جلدية مع مساحات

JET BLACK مســاحات
KO N A B R OW N

 2M I N I - P E R FO R AT E D لون أســود أنيقخشــب الدردار الطبيعيمقاعد بمساحات جلدية مع مساحات 

JET BLACK مســاحات

J E T B L AC K
Semi-Aniline أســطح جلدية من نوعية

2M I N I - P E R FO R AT E D لون أســود أنيقخشــب الدردار المتوســط السوادمع مساحات 

JET BLACK مســاحات

M A P L E  S U G A R
Semi-Aniline أســطح جلدية من نوعية

1M I N I - P E R FO R AT E D لون أســود أنيقلمســة من خشــب الغارمع مساحات 

2. متوفــر بتكلفــة إضافيــة.          3. متوفــر بتكلفــة إضافيــة. غيــر متوّفــر فــي أولــى مراحــل اإلنتــاج.1. مقاعــد جلديــة لطبــق الثالث.

األلوان الخارجيةالتوليفــات الداخلية


