
سّجل يا تاريخ. سرعة قصوى على الحلبة بلغت 341 كم/ساعة بقوة 755 حصان وعزم 969 نيوتن متر، مما 
جعل ZR1 2019 أسرع وأقوى وأذكى كورفيت ُصنعت  على اإلطالق.

 ZR1 كورفيت

 عــاد
     المـلــك.



ما خفي أعظم

قوة تفخر بها

واجهة جديدة

امتلك الطريق واألجواء

جناح مرتفع

مقصورة تهتم بقائدها

يتضمن غطاء المحرك المفرغ من الوسط فتحة يظهر منها غطاء ألياف الكربون الذي يغطي 
محرك LT5 الضخم ويحيط بسطحه.

محرك V8 LT5 سعة 6.2 لتر الجديد وذو الحجرة الصغيرة والذي تم تجميعه يدويًا سيأتي مع 
ناقل حركة يدوي بـ7 سرعات قياسي ويتضمن ميزة مطابقة سرعة الدوران الفاعلة، ويتوفر أيضًا 

مع ناقل حركة أوتوماتيكي متوفر بـ8 سرعات مع ميزة نقل الحركة اليدوي المقودي. النتيجة 
ستكون مذهلة مع تسارع من 0-100 كم/ساعة خالل 2.85 ثانية فقط.

 ُصممت الواجهة األمامية الجديدة كليًا لتقوم بتوجيه الهواء نحو محرك LT5 فائق القوة
لتبريد مكوناته.

ZR1 األسطورية واألحدث على اإلطالق بطراز قابل للكشف. تمت معايرة  تتوفر سيارة 
نظام التعليق لهذا الطراز المتميز ليضمن الحصول على األداء المثالي. ويمكن فتح وإغالق 

48 كم/ساعة. استمتع باألجواء الرائعة مع هذه  السقف القابل للكشف بسرعة تصل حتى 
المبهرة. األسطورة 

سيعمل الجناح الخلفي المرتفع والمصنوع من ألياف الكربون على توليد قوى ضغط عمودية 
بنسبة أكبر بمقدار %60 من تلك الموجودة في طراز Z06 مع باقة األداء العالي Z07، بينما 

 يحافظ على نسب السحب المشابهة. يمكن تعديل الجناح ميكانيكيًا نحو األعلى بمقدار
5 درجات للحصول على نسب مختلفة من القوى العمودية.

ُصممت مقصورة ZR1 2019 لتمنح السائق شعورًا مذهاًل أثناء القيادة باإلضافة للمظهر 
الرائع لشعارات ZR1 على عجلة القيادة، مساند الرأس، عتبات الدخول، لوحة العدادات واللوحة 

التخصصية الداخلية.

تحتفظ شفروليه بحقها في تغيير المواصفات واأللوان ألي من طرازاتها  والمواد المعروضة ضمن هذا الكتالوج في أي وقت. من المهم 
التحقق من آخر المعلومات عن الطرازات المتوفرة للطلب في المنطقة التي تتبع لها وذلك عبر التواصل مع الوكيل المحلي المعتمد.
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