
المواصفات الميكانيكية
ي هواء عالي القدرة

ّ
●●●منق

—●●نظام تيار متناوب 150 أمبير 

●——170 أمبير

●●●بطارية شديدة التحمل ال تحتاج إلى صيانة، مع حماية من النفاد

Duralife ارات
ّ

●●●فرامل قرصية مانعة لالنغالق على العجالت األربع مع دو

—●●نظام الدفع – دفع ثنائي

●دفع رباعي. علبة نقل حركة تفاعلية بسرعتين مع تحكم تناوبي

محرك EcoTec3 V8 سعة 5.3 ليتر مع بلوك من األلومنيوم. يشمل تقنيات التحكم الفعال في استهالك الوقود، 
والحقن المباشر للوقود، والتوقيت المتفاوت للصمامات

●●—

محرك EcoTec3 V8 سعة 6.2 ليتر مع بلوك من األلومنيوم. يشمل تقنيات التحكم الفعال في استهالك الوقود، والحقن 
المباشر للوقود، والتوقيت المتفاوت للصمامات

——●

●●●مبرد خارجي لزيت المحرك شديد التحمل بتقنية air-to-oil، مدمج مع الرادياتور

ً
●●●ترس تفاضلي خلفي شديد التحمل وقابل للغلق أوتوماتيكيا

نظام STABILITRAK للتحكم في الثبات للتحكم في الثبات والقطر، يشمل نظام التحكم في تأرجح المقطورة، 
والمساعدة على صعود المنحدرات

●●●

●●●نظام التوجيه كهربائي مع مساعدة كهربائية

د بممتصات لولبية للصدمات مع قضيب للثبات
ّ

●●●نظام التعليق أمامي مزو

●●●وصالت متعّددة خلفية مع نوابض لولبية

—نظام تعليق فاخر لضمان قيادة سلسة

●——نظام التحكم المغناطيسي في القيادة. يشمل نظام التحكم األوتوماتيكي في مستوى الهواء

تجهيزات القطر وتشمل قاعدة وصلة القطر مع كرة قطر قياس 2 إنش. بسبعة رؤوس مع وصالت كهربائية مستقلة 
للمقطورة مغلقة في سبعة اتجاهات

●●●

 مع نظام overdrive، ونمط السحب/القطر. يشمل ميزة 
ً
ناقل الحركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات يتّم التحكم فيه كهربائيا

التخفيض التدريجي لقوة المحرك وقوة الكبح، ونظام نقل الحركة إلى األعلى وإلى األسفل 

●●—

 مع نظام overdrive، ونمط السحب/القطر. يشمل ميزة التخفيض 
ً
أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، يتّم التحكم فيه كهربائيا

التدريجي لقوة المحرك وقوة الكبح، ونظام نقل الحركة إلى األعلى وإلى األسفل 
——●

المقاعد
 في 10 وضعيات، وحيز جلوس 

ً
مقاعد الصف االمامي الحاضنة من القماش الفاخر مع مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيا

 واالنحناء في وضعيتين، باإلضافة إلى مقعد 
ً
 في 6 وضعيات، ومسند ظهر قابل للتعديل كهربائيا

ً
قابل للتعديل كهربائيا

 في 6 وضعيات.
ً
الراكب األمامي القابل للتعديل كهربائيا

——

 
ً
صف مقاعد أمامي من القماش الفاخر متصل وقابل للفصل بنسبة 40 / 20 / 40 مع مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيا

 في 6 وضعيات، مع مسند ذراع وسطي قابل للطي إلى 
ً
في 10 وضعيات، ومقعد الراكب األمامي القابل للتعديل كهربائيا

األسفل مع حيز تخزين، وحيز تخزين مدمج في حيز الجلوس وقابل للقفل يحتوي على مآخذ كهربائية مساعدة، باإلضافة إلى 
مسند الرأس القابل للتعديل وجيوب التخزين.

●——

مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية مع مساحات من الجلد المخّرم. تتضمن مقاعد حاضنة كاملة الخصائص وقابلة 
 لحيز الجلوس في 6 

ً
 كهربائيا

ً
 تعديال

ً
 في 12 وضعية لمقعدي السائق والراكب األمامي. كما تتضمن أيضا

ً
للتعديل كهربائيا

 لمسند أسفل الظهر في 4 وضعيات لكل من السائق والراكب 
ً
 كهربائيا

ً
 في وضعيتين، وتعديال

ً
 كهربائيا

ً
وضعيات، وبسطا

األمامي. باإلضافة إلى ميزة ذاكرة مقعد السائق )ال تشمل مسند أسفل الظهر(.

—●●

●●—مقاعد الصف الثاني قابلة للتدفئة. عند الجانبين فقط

ً
——●مقاعد الصف الثاني قابلة للطي والفصل بنسبة 60/40 يدويا

ً
●●—مقاعد الصف الثاني قابلة للطي والفصل بنسبة 60/40 كهربائيا

ً
—مقاعد الصف الثاني الحاضنة قابلة للتعديل كهربائيا

ً
——●مقاعد الصف الثالث قابلة للطي والفصل بنسبة 60/40 يدويا

ً
●●—مقاعد الصف الثالث قابلة للفصل بنسبة 60/40 مع إمكانية طي مسند الظهر كهربائيا

التجهيزات والتحكم

●——نظام تثبيت السرعة التفاعلي1 مع نظام الكبح التلقائي عند القيادة إلى األمام2للحفاظ على مسافة األمان

●●●نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي

●——شاشة عرض المعلومات على الزجاج األمامي للسيارة تتضمن قراءة مؤشرات الوظائف المختلفة

التجهيزات – شاشة معلومات سائق تعمل باللمس قياس 4.2 إنش. تتضّمن عداد السرعة، والمسافة / مسافة الرحلة، 
ومؤشر مستوى الوقود، ومؤشر قياس فرق الجهد، ومقياس حرارة المحّرك وضغط الزيت، ومقياس سرعة الدوران

●●—

●——شاشة سائق قياس 8 إنش قابلة للتخصيص 

ً
●●●دواسات قابلة للتعديل كهربائيا

●●—زر تشغيل المركبة بدون مفتاح 

ة بالجلد مع أزرار مدمجة للتحكم في النظام الصوتي، ونظام التحكم في تثبيت السرعة، 
ّ

 عجلة قيادة مكسو
 Bluetooth وتقنية

●●●

●●—عجلة قيادة قابلة للتدفئة

 مع ميزة تغيير التروس بعد الضغط على دواسة الفرامل / نقل الحركة
ً
——●عمود عجلة قيادة قابل للتعديل يدويا

ً
●●—عمود عجلة قيادة قابل للتعديل كهربائيا

●●●زر االختيار بين وضعي السحب/القطر 

●●●نظام مراقبة ضغط اإلطارات يتضمن منّبه إعادة تعبئة اإلطارات. ال يراقب العجلة االحتياطية.

المواصفات الداخلية

●——نظام إلغاء الضجيج التفاعلي 

●●●سجادات أرضية بلون خاص، قابلة لإلزالة على مستوى صفي المقاعد األول والثاني 

●●●التحكم في التكييف في ثالث مناطق، يشمل إعدادات التكييف الخاصة بالسائق، والراكب األمامي وركاب الصف الخلفي

●●●مزيل ضباب كهربائي في الزجاج الخلفي 

●●كنسوالت أرضية مع حيز تخزين وحامالت أكواب. متضمنة ومتوفرة فقط مع المقاعد األمامية الحاضنة 

●●●حامالت أكواب في مقاعد الصف األمامي، وعلى مستوى الكنسولة الخلفية األرضية، وجوانب صف المقاعد الثالث

المرايا
●●●مرآة الرؤية الخلفية مع ميزة التظليل التلقائي

●●●مآخذ كهربائية 12 فولت، 5 )4 مع صف المقاعد المتصل األمامي(

●●●مأخذ كهربائي 230 فولت بثالثة رؤوس، 1,1 أمبير، 150 واط

●●—نظام فتح األبواب عن بعد بعيد المدى بدون مفتاح

 تتضمن قفل حماية
ً
●●●أقفال أبواب قابلة للبرمجة كهربائيا

●●●نوافذ كهربائية مع ميزة النقرة السريعة لفتح وإغالق نافذة السائق وفتح نوافذ الركاب

●●●نظام تشغيل المركبة عن بعد مع ميزة فتح األبواب عن بعد بدون استخدام المفتاح

●—فتحة سقف كهربائية، قابلة لالنزالق مع ميزة النقرة السريعة لفتحها وإغالقها مع عاكس رياح

●●●نظام التحكم عن بعد يتضمن نظام فتح باب المرآب القابل للبرمجة

●——شاحن السلكي3 مدمج في الكنسولة المركزية. ال يتالءم مع جميع الهواتف الذكية
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مواصفات يوكون

الترفيه/ االتصال/ المالحة
شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 إنش مع نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه4 تتضمن ما يصل إلى 
. كما تشمل تنبيه الرسائل النصية، وتشغيل 6Siri® Eyes Free عبر األوامر 

ً
 إضافيا

ً
 كهربائيا

ً
5 منافذ 5USB، ومأخذا

الصوتية، وإمكانية تشغيل ملفات الموسيقى عبر تقنية Bluetooth5 وتشغيلها مع معظم الهواتف، والتحكم في 
الهاتف الذكي بدون استخدام اليدين، وتقنية التحكم بالراديو والهاتف عبر األوامر الصوتية، وشاشة قابلة للتحريك 

مع حيز تخزين مخفي.

●●—

شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 إنش مع نظام مالحة7 ونظام جي ام سي للمعلومات والترفيه4 تتضمن 
 6Siri® Eyes Free كما تشمل تنبيه الرسائل النصية، وتشغيل .

ً
 إضافيا

ً
 كهربائيا

ً
ما يصل إلى 5 منافذ 5USB، ومأخذا

عبر األوامر الصوتية، وإمكانية تشغيل ملفات الموسيقى عبر تقنية Bluetooth5 وتشغيلها مع معظم الهواتف، 
والتحكم في الهاتف الذكي بدون استخدام اليدين، وتقنية التحكم بالراديو والهاتف عبر األوامر الصوتية، وشاشة 

قابلة للتحريك مع حيز تخزين مخفي.

 —●

●●●مشغل CD/MP3 بفتحة واحدة

م صوت في الكنسولة المركزية
ّ
—●●نظام ®Bose الصوتي الفاخر مع 9 مكبرات صوت ومضخ

●——نظام®Bose Centerpoint الصوتي المحيطي الفاخر مع 10 مكبرات صوت

نظام ترفيه المقاعد الخلفية يتضمن مشغل Blu-ray™/DVD، وشاشة قياس 9.2 إنش، وميزة التحكم الصوتي، 
وجهاز تحكم عن بعد، و2 سماعات أذنين رقمية ال سلكية )4 سماعات أذنين في XL(، والتحكم في الصوت في 

CD/ مكان مشغل 
ّ

المقاعد الخلفية، ومنافذ إضافية HDMI/MHL للملفات الصوتية/الفيديوهات، ومأخذي USB5. تحل
MP3 بفتحة واحدة.

—●

شاشة قياس 9.2 إنش في صف المقاعد الثالث. متضمنة ومتوفرة فقط مع نظام ترفيه المقاعد الخلفية في 
.XL موديالت

—●

خيارات الباقات
باقة تنبيه السائق المتطورة تتضمن نظام التنبيه من االصطدام األمامي، ونظام المساعدة على البقاء في المسار 

مع التنبيه عند مغادرة المسار، ومقعد السائق المنبه للسالمة، ومصابيح IntelliBeam األمامية، والكبح األمامي 
في السرعات المنخفضة. مع نظام تثبيت السرعة التفاعلي1 في دينالي، تّم استبدال الكبح األمامي في السرعات 

المنخفضة بميزة الكبح األمامي التلقائي2.

●●

باقة الذاكرة تتضمن إمكانية ضبط ذاكرة مقعد السائق، وعمود عجلة القيادة، ومرايا الرؤية الخلفية والخارجية 
والدواسات

—●●

المزايا والمواصفات الخارجية

●●●عتبات مساعدة باللون األسود مع لمسات من الكروم

 مع لمسات بّراقة ومصابيح LED تساعد على تحديد أبعادها
ً
——قابلة للطي كهربائيا

●●●الزجاج  مع ميزة الحماية من األشعة الشمسية

مصابيح هالوجينية أمامية كاشفة مع نظام التحكم األوتوماتيكي في المصابيح الخارجية، ومصابيح LED المميزة، 
وإضاءة التنبيه السريع

●●—

 LED كاشفة أمامية عالية األداء مع نظام التحكم األوتوماتيكي في المصابيح الخارجية، ومصابيح HID مصابيح
المميزة، وإضاءة التنبيه السريع

——●

●●●مصابيح هالوجينية أمامية للضباب

. في SLE، متضمنة ومتوفرة فقط مع باقة تنبيه 
ً
IntelliBeam مع ميزة تشغيل المصابيح العالية وإطفائها تلقائيا

السائق المتطورة
●●

●●●سكك األمتعة مدمجة على جانبي السقف، بلون أسود، وأسود مع لمسات بّراقة في دينالي

—شرائح جانبية، بلون الهيكل

●بلون الهيكل مع لمسات بّراقة

، بلون الهيكل. تتضمن مرآة السائق الجانبية
ً
، والطي يدويا

ً
——●مرايا قابلة للتدفئة والتعديل كهربائيا

، مع ميزة التعتيم التلقائي لمرآة السائق. بلون الهيكل مع 
ً
، والتعديل كهربائيا

ً
قابلة للتدفئة والطي كهربائيا

مؤشرات انعطاف مدمجة، وإضاءة أرضية وحواف منحنية
—●●

ً
——●باب خلفي قابل للبرمجة كهربائيا

●●—ميزة فتح الباب الخلفي بدون استخدام اليدين

●●●ماسحات الزجاج أمامية مع ميزة تحسس هطول األمطار مع شفرات مسطحة وغاسالت

●●●خلفية متناوبة مع غاسالت

السالمة واألمان

●●●وسادات هوائية8 5 أمامية تعمل على مرحلتين مع نظام تحسس وجود الراكب

.SLE وسادة هوائية أمامية مركزية8. غير متضمنة مع صف المقاعد القابلة للفصل بنسبة 40/60 في
●●●

●●●وسادات هوائية علوية )ستائر( أمامية وخلفية8 على جوانب جميع المقاعد مع ميزة استشعار االنقالب

●●●وسادات هوائية جانبية مدمجة في مقعدي السائق والراكب األمامي األيمن لحماية منطقتي الصدر والوسط

●●نظام التنبيه من االصطدام األمامي في SLE، متضمن ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق المتطورة

نظام المساعدة على البقاء في المسار والتنبيه عند مغادرته في SLE، متضمن ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق 
المتطورة

●●

الكبح التلقائي عند القيادة إلى األمام في السرعات المنخفضة في SLE، متضمنة ومتوفرة فقط مع باقة تنبيه 
السائق المتطورة

●●

●——ميزة الكبح التلقائي األمامي في السرعات المنخفضة2 متضمنة ومتوفرة فقط مع نظام تثبيت السرعة التفاعلي

●●—تنبيه السيارات العابرة من الخلف

●●●نظام كاميرا الرؤية الخلفية

●●المقعد المنبه للسالمة في SLE، متضمن ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق المتطورة

●●—ميزة التنبيه عند تغيير المسار وتنبيه المنطقة الجانبية العمياء9

●●●نظام منع السرقة والتنبيه عند الدخول غير المصرح به 
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1ال تغني ميزة التثبيت التفاعلي للسرعة عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة بطريقة سليمة وآمنة. على السائق أن يبقى 

 إلى حركة المرور، والمحيط، وكافة ظروف الطريق في كل األوقات. قد تساعد ميزة الكبح األمامي التلقائي في الحد من 
ً
متنبها

 على هذه الميزة لكبح المركبة. 2قد تساعد ميزة 
ً
الضرر الناجم عن االصطدام في ظروف معينة مذكورة في دليل المالك. ال تعتمد أبدا

 على 
ً
الكبح التلقائي األمامي على الحد من الضرر الناجم عن االصطدام في ظروف معينة مذكورة في دليل المالك. ال تعتمد أبدا

هذه الميزة لكبح المركبة.3يجب أن تكون المركبة في وضع التشغيل أو يجب تفعيل Retained Accessory Power. قم بإزالة جميع 
األشياء من الشحن. ضع الهاتف المتوافق مع المركبة بمواجهة رمز الشحن على قاعدة الشحن. راجع دليل المالك الخاص بنظام 
 .USB تتطلب بعض األجهزة منفذ .

ً
 ذكيا

ً
المعلومات والترفيه. 4يتطلب التشغيل الكامل تقنية بلوتوث السلكية متوافقة وهاتفا

تطّبق أسعار باقات البيانات. 5غير متوافق مع جميع األجهزة. 6يتطلب نظام المعلومات والترفيه من جي ام سي مع هاتف متوافق 
ي لالطالع على تغطية الخرائط في مكان إقامتك. 8استخدم 

ّ
يعمل بنظام iOS 6 أو أحدث. 7يرجى مراجعة وكيل جي ام سي المحل

 أحزمة األمان وكرسي حماية األطفال المناسب لعمر طفلك وحجمه. حتى في السيارات المجهزة بنظام استشعار وجود 
ً
دائما

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. 9قبل تغيير المسار. يجب التحقق 
 المسار عبر مرايا الرؤية الخلفية الداخلية والخارجية، والنظر من فوق الكتف وتشغيل إشارة تغيير المسار.
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1استهالك الوقود التقريبي بناًء على اختبارات جنرال موتورز األولية. قد يختلف االستهالك الفعلي.     2تتوقف سعة األمتعة والحمولة على الوزن والتوزيع.     3قبل شراء المركبة أو استخدامها للقطر، يرجى مراجعة قسم القطر في دليل المالك.قد يحّد 
وزن الركاب، والحمولة والخيارات أو األكسسوارات من الوزن األقصى الذي يمكنك قطره.

دينالي  XL يوكون   / دينالي  يوكون   /  XL يوكون   / يوكون   - المحرك  مواصفات 
L83L86

EcoTec3 V8 سعة 5.3 ليتر، DI, VVT، مع نظام التحكم الفعال المحرك
في استهالك الوقود

ECOTEC3 V8 سعة 6.2 ليتر، DI, VVT، مع نظام التحكم الفعال في استهالك الوقود

420 عند 3555600 عند 5600القوة الحصانية عند د.د
624 عند 5184100 عند 4100عزم الدوران )باوند – قدم( عند د.د

متضمنمتضمننظام التحكم الفعال في استهالك الوقود

تقدير معدل استهالك الوقود1)داخل المدينة / على الطريق السريع( ليتر / 100 كلم )ميل/غالون(
قاعدة عجالت قصيرة

4x2 15.1/10.4 (19/27)—

4x4
قاعدة عجالت طويلة

 15.2/10.8 (19/26)16.4/10.7 (17/26)

4x2 15.1/10.4 (19/27)—

4x4 15.3/10.9 (18/26)17.1/11.3 (17/25)
يوكون قياسي

XL يوكون
يوكون دينالي

يوكون XL دينالي

دينالي   XL يوكون   / دينالي  يوكون   /  XL يوكون   / يوكون   - الحركة  ناقل  مواصفات 
القوة المحركة / ناقل الحركةالموديل

SLE/SLTدفع ثنائي أو دفع رباعي، ناقل حركة إلكتروني بـ 6 سرعات مع نظام تحكم السائق في نقل الحركة ونظام الكبح الكهربائي للمحرك على المنحدرات ووضع السحب/القطر
دفع رباعي، ناقل حركة إلكتروني بـ 10 سرعات مع نظام تحكم السائق في نقل الحركة ونظام الكبح الكهربائي للمحرك على المنحدرات ووضع السحب/القطردينالي

القدرات  / القياسات 
4x2/4x44x2/4x44x44x4

يوكون XL دينالي دفع رباعييوكون دينالي دفع رباعييوكون XL دفع ثنائي/دفع رباعييوكون دفع ثنائي/دفع رباعي
(130.0) 3302(116.0) 2946(130.0) 3302(116.0) 2946قاعدة العجالت ملم )إنش(

 حجم الحمولة األقصى2 ليتر )قدم مكعبة(
خلف صف المقاعد األول/الثاني/الثالث

2682/1464/433 (94.7/51.7/15.3)3447/2172/1113 (121.7/76.7/39.3)2682/1464/433 (94.7/51.7/15.3)3447/2172/1113 (121.7/76.7/39.3)

(224.4) 5700(203.9) 5179(224.4) 5700(203.9) 5179إجمالي الطول ملم )إنش(
(80.5) 2045(80.5) 2045(80.5) 2045(80.5) 2045إجمالي العرض ملم )إنش(

(74.4) 1890(74.4) 1890(74.4) 1890(74.4) 1890االرتفاع ملم )إنش(
(25.7) 117(21.6) 98(25.7) 117(21.6) 98سعة خزان الوقود تقريبية بالليتر )غالون(

األقصى القطر  معدل 
يوكون بمحرك الموديل

EcoTec3 سعة 5.3 ليتر 
يوكون XL بمحرك 

EcoTec3 سعة 5.3 ليتر
يوكون XL/ يوكون XL دينالي بمحرك 

EcoTec3 سعة 6.4 ليترEcoTec3 سعة 5.3 ليترEcoTec3 سعة 5.3 ليتر

الوزن األقصى للمقطورة كلغ )باوند(الوزن األقصى للمقطورة كلغ )باوند(الوزن األقصى للمقطورة كلغ )باوند( نسبة المحورنسبة المحورنسبة المحور
——(6500) 3.422948(6500) 3.422948يوكون دفع ثنائي
——(6300) 3.422858(6300) 3.422858يوكون دفع رباعي
(8100/7800) 3.233674/3538————دينالي دفع رباعي


