


جبــارة فــي المضمــار ومطواعــة علــى الطرقات. خطوطهــا المصقولة تنبض 
بالقــوة. مزاياهــا العمليــة، روحهــا شــغوفة. عنــد اختيارك فئــة V فإنك تقبل 

تحديهــا، قيــادة أداء يليــق بالحلبــة ورشــاقة تتجلــى في شــوارع المدينة لقيادة 
يوميــة ال تضاهــى. مســتوى جديــد تمامــاً من األداء واالبتــكار والحرفية.

V-Series 2018 كاديــاك

الخط غير الفاصل 
بين المضمار

والطريق



الشغف

التكنولوجيا 
األداء 

حرفية مطلقة



أك�ثر التقنيات تطورًاأداء يحكي عن 



مع لمسة من اإلثارةتصميم ألهمه اإلصرار



لمقصورة تفيض بالرفاهيةأجواء مريحة وعملية



الميزات

األداء مبتكر
السالمة

الرفاهية والعمالنية
االختيارات



أداء مبتكر  

بفضــل تقنيــات القيــادة المتطورة، إن ســيارات فئة 
V-Series تقــودك نحــو مســتقبل لــم تختبره من قبل. 

ســيدان أو كوبيــه مهمــا كان اختيــارك، كل منها 
مــزودة بتكنولوجيــا وميــزات عالية األداء تضعك 

دائمــاً في الصدارة.

ُقد نحو
المستقبل

 المواصفــات المقترحــة:  خيــارات مــن المحــركات القويــة  ·  ناقــل حركــة أوتوماتيكي 8 ســرعات  ·  

 عــدد مــن المبــدالت الحراريــة  ·  هيــكل بديناميكيــة هوائيــة  ·  هيــكل خفيــف الــوزن  ·  باقــة األليــاف الكربونيــة  ·  

  ·  BREMBO® إطــارات ميشــان لــأداء الرياضــي المتفــوق  ·  فرامــل  ·  ZF نظــام التحكــم المغناطيســي  ·  نظــام التوجيــه

نظــام إدارة الجــر عالــي األداء  ·  نظــام التحكــم باإلنــزالق االلكترونــي  ·  نظــام تســجيل البيانــات  ·  نظــام التحكــم باالنطــاق



قوة مطلقة
 صمــم محــرك تيربــو مــزدوج ســعة 3.6 ليتــر بقــوة 464 حصــان خصيصــاً ليكــون قلب ATS-V النابــض بالقوة، فيولد عزم دوران 

603 نيوتــن متــر ليعطيــك انطاقــة كلهــا قــوة. صابــة الهيــكل وقضبــان التايتينيــوم الخفيفــة باإلضافــة إلى قلب التوربيــن الدوار المصنوع 
مــن مزيــج التايتينيــوم واأللمنيــوم، ومبــرد مــاء/ زيــت فعــال هــذا مــا يجعلهــا تنطلق من 0 إلى 100 كلم/ ســاعة في 3.8 ثوان. 

إن CTS-V بمحــرك V8 ســعة 6.2 ليتــر يولــد قــوة 640 حصــان وعــزم دوران 854 نيوتــن متــر وبقــوة تســارع من 0 إلى 100 كلم/ســاعة 
في 3.7 ثوان مع ســرعة قصوى تصل إلى 320 كلم/ ســاعة. باإلضافة إلى شــاحن توربيني 1.7 ليتر ®lobe Eaton-4. إن دوارات 

الشــاحن التوربينــي مصممــة خصيصــاً لتولــد طاقــة حتــى عنــد عــدد دورات منخفض فتتجاوب بشــكل أســرع. أما نظام الحقن المباشــر 
وتقنيــة الصمــام المتبــدل و نظــام ادارة اســتهاك الوقــود تعمــل كلهــا لتأمين كفــاءة عالية وأداء ممّيز.

الســرعة المناســبة في الوقت المناسب 
 إن نظــام ناقــل الحركــة األوتوماتيكــي مــن 8 ســرعات مجهــز بتقنيــة تعزيــز األداء الذي يُفّعــل أوتوماتيكياً 

بفضــل قــوة الجاذبيــة، إن هــذه التقنيــة تحــدد تلقائيــاً أفضــل تعشــيقة فتنتقل إلى الســرعة التالية 
بساســة تامــة لتحقــق أفضــل وقــت علــى الحلبــة. أمــا أداة التحكّم من الماغنيزيوم تســاعدك على 

التبديل بين الســرعات بســهولة فيمكنك اإلســراع واإلبطاء بكل تناغم وانســيابية. 
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قوة ُمَبرِدة.
تتمتــع ســيارات كاديــاك V- Series بمبــرد مــاء/ زيــت ذات ســعة عالية و عدد من 

المبــدالت الحراريــة باإلضافــة إلــى مبــرد زيــت للترس التفاضلــي الخلفي. إن هذه 
الميــزات مجتمعــًة تؤمــن لك أداًء تســابقياً مثيراً.

وقفــة كلها رصانة.
تلعــب خطــوط التصميــم اإليروديناميكــي دوراً هامــاً فــي أداء الســيارة. فإن الفاصل 

الهوائــي األمامــي وفتحــة التهوئــة علــى غطــاء المحــرك تعمان علــى تغيير وجهة الهواء 
مــن حــول أو مــن فــوق الســيارة فيمنعهــا من اإلرتفاع. أما الشــبك األمامــي الفريد، مصمم 

ليزيــد مــن تدّفــق الهــواء إلــى داخــل المحــرك والجناح الخلفي، مولــداً بذلك قوة جاذبة 
تحافــظ علــى إلتصــاق عجات V-Series بالطريق.

هيكل هائل
كاديــاك V-Series مــن المصنــع إلــى الحلبة، وذلك بفضــل هيكلها 

المصنــوع مــن األلمنيــوم المقــّوى. تتمّيــز ســيارات V-Series بنظام تعليق 
أمامــي متعــدد الوصــات MacPherson، الذي يؤمــن تجاوب وتحكم 

ســريع. أمــا نظــام التعليــق الخلفــي المســتقل المؤلف من خمس وصات 
يؤمــن األداء المرجــو علــى الحلبــة محافظاً علــى راحتك التامة.

وزن أخــف، قوة أكبر
إن غطاء محرك ســيارات كادياك V- Series القياســي مصنوع من ألياف 

الكاربــون. ولخفــٍة أكبــر يمكنــك تبديــل الفاصل الهوائــي األمامي، وفتحة 
التهوئــة، والحاجــب الخلفــي باإلضافــة إلــى الجناح الخلفي في ســيارات 

CTS-V بأخــرى مــن أليــاف الكاربــون متينــة و خفيفة الوزن. 

أداء مبتكر  

ATS-V ســيدان باللــون األحمــر Red Obsession. تظهــر مــع التجهيزات المتوفرة.



إنســجام مطلق بيــن الطريق والمطاط
 V-Series مصّنعــة فــي واحــد مــن أكثــر المعامــل أمناً فــي العالم، إن إطارات كادياك 

Michelin® Pilot® Super Sport المخصصــة لفصــل الصيــف1 مؤلفــة مــن ثاثــة طبقــات: كتــف تغليــف خارجي مقاوم، 
مصمــم خصيصــاً ليتماشــى مــع اإلنعطافــات الحــادة، خيــوط داخلية وســطية تســاعد في التحكــم والتوجيه، كتف 
داخلــي مصمــم ليشــّق الميــاه فيمنحــك ثباتــاً علــى الطرقــات. كمــا تأتي هذه اإلطــارات بخاصية R أي Race إنها 

 إطــارات مميــزة وفريــدة تمنحــك تحكم ال مثيل له. 

مصصمة لالســتجابة العاجلة. 
إن نظــام التوجيــه األلكترونــي ZF فــي ســيارات كاديــاك V- Series يعدل 

توقيــت التجــاوب مــن أجل توجيه ســريع ودقيــق يلبي حاجتك.

الطريــق: كتاٌب تســهل قرائته. 
 يعمــل نظــام التحكــم المغناطيســي بالقيــادة علــى قراءة الطريق وتغيراتها بنســبة

1000 مــرة فــي الثانيــة فيعمــل علــى تعديــل نظــام التعليق ليتماشــى مــع الطريق، العجات واألحوال 
الجويــة. علــى ســرعة 100 كلــم/ ســاعة، إن ســرعة تجــاوب هــذه التقنية فائقة إلــى درجة إنها تقوم 

بقــراءة كل إنــش مــن المســافة التــي تقطعهــا، لتقــود بثقــة تامة دون أن تشــعر بتفــاوت طبقات الطريق. 

 1. ال يجب استخدام إطارات فصل الصيف في فصل الشتاء ألّن هذا األمر يؤثّر سلباً على سامة السيارة وأدائها ومتانتها. إستخدم مجموعة إطارات وعجات GM المعتمدة فقط. المجموعة غير المعتمدة قد تغّير من خصائص أداء السيارة. 
إّن العجات المنخفضة تتضرر بسهولة، خاصة على الطرقات الغير المعّبدة. إن الضمان ال يشمل هذه االضرار للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع: my.cadillac.com/learnabout/cadillactires أو مراجعة وكيلك المعتمد
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CTS-V تظهــر مــع باقــة اإلصــدار الخاص Morello Red المتوفرة.
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بــكل اختصار. ابتكار.
ســيارات كاديــاك مجّهــزة بمكابــح ®Brembo أماميــة وخلفيــة. يتــم قطــع مكابــس الفرامــل األمامية من لوح ألمينيوم واحــد لتتمكن 
مــن الشــعور بالثبــات المطلــق والثقــة التامــة عنــد الفرملــة، كمــا إن األقــراص المزدوجــة الدوارة للفرامل األمامية تزيــد أدائها وعمرها 

ومــن قدرتهــا علــى تحمــل الحــرارة المرتفعــة. كمــا أن نظــام Ferritic Nitro-Carburizing يخفــف من نســبة تآكل األقراص الدوارة 
فُيطيــل مــن عمــر المكابــح ويســاعدك علــى التوقف الســريع كلما دعت الحاجة. 

تخــَط المنعطفات
خــال اإلنعطــاف المفاجــىء و الشــديد يعمل نظــام التحكم باإلنزالق 

اإللكترونــي )eLSD( أوتوماتيكيــاً علــى توجيــه قــوة الدفع إلى الدوالب 
الخلفــي األكثــر احتــكاكاً مــع الطريــق فيؤّمــن بذلك تحكمــاً مطلقاً وتجاوباً 

ســريعاً عنــد المنعطفات. 
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سّجل أدائك.
يقــوم نظــام تســجيل البيانــات، بتســجيل صوتــي وصــوري وبياني ألدائــك على الحلبة يمكنــك مراجعته على 

شاشــة نظــام تجربــة مســتخدم كاديــاك أو حفظــه علــى بطاقــة SD لمشــاهدته الحقاً، كمــا يمكنك تحليل 
Sport, Track, Performance Tour : أدائــك حســب الوضعيــة المختــارة

أمــا عندمــا يتعلــق األمــر بتحليــل أدق للبيانــات، يمكــن اســتخدام نظام تســجيل البيانــات بالتزامن مع نظام 
Cosworth Toolbox، المســتخدم مــن قبــل المحترفيــن فــي عالــم الســباقات والذي يقدم لــك تفصياً لكل 

دورة فتتمكــن من تحســين أدائك. 

يســمح لــك نظــام تســجيل البيانــات، ومــن خــال ميــزة الـ Valet Mode، بمراقبة قيادة ســائقي خدمة صف 
الســيارات مــن خــال فيديو مســّجل يظهر لــك كيفية قيادتهم.

االنعطاف: تماســك وتحكّم.
ســيارات كاديــاك V- Series مجهــزة بأنظمــة تحكــم مطّورة كنظــام الّجر والثبات 

باإلضافــة إلــى نظــام إدارة الجــر عالــي األداء والذي يتحكــم بقوة المحرك 
والجــر معــاً مــن أجــل تأميــن تماســك وتحكــم مطلق عنــد االنعطاف. كما إن نظام 

القيــادة علــى الحلبــات Track mode يتيــح لــك االختيــار بين خمــس وضعيات قيادة 
.Dry, Wet, Sport1, Sport2, Race :مختلفــة 

الطريــق مفتوحة لك.
يســمح نظــام التحكــم باالنطــاق، للمحرك ولنظــام التعليق وناقل 

الحركــة بالعمــل فــي شــكل متزامــن لكــي يحقق في كل مرة 
تظغط فيها على دواســة الوقود إنطاقة ســريعة وتســارع 

مليئ باإلثارة. 

  .USB 1. وظائف نظام تجربة مستخدم كادياك قد تتغير بحسب الطراز. الوظائف الكاملة تتطّلب أجهزة بلوتوث متوافقة وهواتف ذكية. بعض األجهزة تتطلب وجود وصلة
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تفكيٌر اســتباقي...
يعمــل نظــام التنبيــه لإلصطدامــات األماميــة على مراقبة الســير في األمام، 

حيــث يقــوم بتنبيهــك عنــد احتمــال حصول تصادم، في حين يقرأ مؤشــر المســافة 
الفاصلــة التوقيــت التابــع للســيارة فــي األمام )في الثواني( ويعكســه على 

مركــز معلومــات القيــادة )DIC(. نظــام التنبيــه من االصطدام األمامي و مؤشــر 
.ATS-V و CTS-V المســافة الفاصلة قياســي في

تصمــد بقــوة أمام أي تصادم
يؤّمــن قفــص حمايــة فــوالذي فائــق القوة، مناطق حمايــة موزعة بطريقة 
اســتراتيجية المتصــاص وإدارة قــوة التصــادم. يحتــوي هــذا القفص على 8 

وســادات هوائية قياسية.

طمأنينــة.. بكل ثقة.
عنــد اســتخدام فرامــل الطــوارئ أو المنــاورة المفاجئــة، يعمل نظام شــد الحزام 

أوتوماتيكيــاً. عندمــا تعــود األمــور إلــى طبيعتها، يعود حزام األمــان لوضعيته 
.CTS-V الطبيعيــة أوتوماتيكيــاً. حــزام أمــان يشــد أوتوماتيكياً قياســي في

تثيــر اهتمامك.. بذكاء.
نظــام المقعــد المنبــه للســامة والحاصــل على براءة اختــراع لصالح لكادياك 
يقــوم بإرســال نبضــات خفيــة إلــى الجهة اليســرى أو اليمنــى أو الجهتين معاً 

علــى مقعــد الســائق، معلنــاً عــن الجهــة التــي قد تتعــرض لاصطدام من أي جهة 
.ATS-V و CTS-V كانت. المقعد المنّبه للســامة قياســي في

التراجــع.. بأماٍن وذكاء.
عنــد التراجــع للخــروج مــن موقــف الســيارة، يقوم نظام تنبيه حركة الســيارات في 
الخلــف بتحذيــرك مــن وجــود ســيارات تقترب من جانبي الســيارة. نظــام التنبيه من 

.ATS-V ومتوفرة في CTS-V الســيارات العابرة من الخلف قياســي في

إبتــكاراٌت متفوقــة تحيطك باألمان

المقصــورة الداخلية

الجهــة األمامية

اّتجــه إلــى األمام بثقة وذكاء
تســتخدم أجهزة االستشــعار لتحســس حدود خط الطريق، ويعمل نظام المســاعدة 
علــى المحافظــة علــى المســار علــى إدارة المقــود بنعومة عندما يتحســس النظام 
تغيير في اتجاه الســيارة ومغادرتها خط الســير دون قصد أو دون اســتخدام إشــارة 

االلتفــاف. يعمــل هــذا النظــام بالتزامــن مــع نظام المقعد المنّبه للســامة، نظــام التنبيه 
عند االنحراف عن المســار و يتم إرســال إشــارات مرئية على لوحة العدادات ونبضات 
تحذيريــة مــن خــال وســائد المقعــد. نظــام المحافظة على المســار ونظــام التنبيه عند 

.ATS-V ومتوفرة في CTS-V اإلنحراف عن المســار قياســي في

رؤيــة واضحــة من كل زاوية
يقــوم نظــام التنبيــه لتغييــر المســار المتوّفــر بمراقبــة المناطق الجانبيــة العمياء وينير 

الشــعار الموجــود علــى المــرآة الجانبيــة لينبهــك مــن وجود ســيارة تقترب منك. كما 
يقــوم نظــام التنبيــه للمنطقــة الجانبيــة العميــاء على مراقبــة المناطق العمياء 
وتنبيهك وفي حال وجود ســيارة ضمن خطوط الســير من خال إنارة الشــعار 

الموجــود علــى المــرآة الجانبيــة. كمــا يقــوم النظامين بتفعيل ومضات شــعار المرآة 
فــي حــال قمــت بتفعيــل إشــارة اإللتفــاف لتنبيهــك. نظام التنبيه عند تغيير المســار 

ونظــام التنبيــه للمنطقــة الجانبيــة العميــاء قياســي فــي CTS-V ومتوفرة كجزء من 
.ATS-V باقــة تنبيه الســائق في

الجهــة الجانبية

الجهــة الخلفية

إّن مزايــا الســامة ال تحــّل مــكان مســؤولية الســائق بتشــغيل وقيــادة الســيارة بطريقــة آمنــة. يجــب علــى الســائق البقــاء منتبهــاً للمرور وبمــا يحيط به، باإلضافة ألحــوال الطرقات في جميع 
األوقــات. يرجــى قــراءة دليــل المالــك للمزيد مــن المعلومات الهامة المتعّلقة بالســامة.

1. يجــب دائمــاً اســتخدام أحزمــة األمــان والمســاند الخاصــة باألطفــال. يكــون األطفــال بأمــان عندمــا يتــم وضعهــم فــي المقاعد الخلفية مع المســاند المناســبة. يرجى مراجعة دليل المســتخدم للمزيد مــن التفاصيل.

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

نظــام التنبيــه من االصطدامات األمامي
نظــام المســاعدة على الركن األمامي

مــــــيـــــــزات األمـــــــان الــــمــــــتـــــوفــــــرة  |



الرفاهيــة والعمالنية  

تكمــن هــذه التفاصيــل فــي أعمــدة الكامــات العلوية وفي قوة األداء 
الــذي تولدهــا، وفــي اجهــزة مكبر الصــوت الموجودة داخل اللوح 

الجلــدي فتظهــر لــك وكأنهــا تطفــو متحديًة قوانيــن الجاذبية. حرفية 
يدويــة مطلقــة راحة ملموســة ومجموعة واســعة مــن التقنيات 
المختــارة والمدخلــة بــأدق التفاصيــل التي ســتغمرك كلما دخلت 
مقصــورة مــن فئــة V. الكمــال.. هــو المعيار الوحيــد الذي نقبل به.

حضور
مــع كل لفة وفي 

كل التفاف.

 Bose® Centerpoint® أماميــة أو رياضيــة  ·  نظــام صوتــي Recaro® المواصفــات المقترحــة:  مقاعــد 

Surround Sound  ·  لمســات باألليــاف الكربونيــة  ·  جلــد SEMI-ANILINE  ·  نظــام  النظــام المســاعد علــى 

الركــن األمامــي والخلفــي  ·  كاميــرا CurbView  ·  كاميــرا مــرآة الرؤيــة الخلفيــة  ·  شــحن الســلكي  ·  نظــام تجربــة 

Android™ Auto و Apple Carplay™ مســتخدم كاديــاك  ·  تقنيــة
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حمــاس مع كل حركة
مقاعــد أماميــة رياضيــة ®RECARO مصنوعــة بحرفيــة مطلقة تحضن الجســم خال 

االنعطــاف. باإلضافــة إلــى صفائــح قماشــية مقاومة لانزالق ومســاند قابلــة للتعديل، 
لثبــات مطلــق خال المناورات القاســية.

يعمــل نظــام إضافــي لمســند أســفل الظهــر المــزّود بذاكرة على تخفيــف الضغوط عند 
الجلــوس، خاصــة فــي الرحات الطويلة.

اســتمتع بالجلوس
 V-Series يمكــن تعديــل المقاعــد األماميــة الرياضية في

إلــى 18 أو 20 وضعيــة مختلفــة، تجمــع بتصميمهــا بيــن الجلد 
واألليــاف المخمليــة. تحتــوي جميع ســيارات V-Series على 
مقاعــد قابلــة للتدفئــة والتعديــل كهربائيــاً، مع دعم يدوي 

للجانبيــن. )مقاعــد CTS-V الرياضيــة قابلــة للتهويــة أيضاً(.

صوٌت يســتحق التقدير
تمامــاً كالميــزات الرياضيــة، تــّم اعتمــاد نظــام Bose® Premium System الصوتي 

 فــي كا الطرازيــن. كمــا يتوفــر فــي ATS-V وقياســياً في CTS-V نظام
Bose® Centerpoint® Surround System الصوتــي المحيطــي باإلضافــة إلــى 

نظــام إلغاء الضوضاء النشــط.

الرفاهيــة والعمالنية  

ATS-V  كوبيــه باللــون Jet Black مــع لمســات Saffron. تظهــر مــع التجهيزات المتوفرة.
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قشــرة خشــبية بأبعاٍد فخمة
تزامنــاً مــع الخيــارات األخــرى، تزيد لمســات من األلياف الكربونية المتعاكســة 

جمــال مقصــورة V-Series الداخلــي وتبــرز بتفاصيلهــا تطــور ودقة مطلقة.

قوة األســلوب الخاص
 صممــت مقصــورة V-Series بحرفيــة عالية. 

تمتزج لمســات الجلد والقماش لتمنح المقصورة الداخلية أســلوباً كاســيكياً بلمســات 
رياضيــة معاصــرة. بالرغــم مــن اختافهــا تجتمــع هــذه الميزات بانســجام تام، في كل مرة. 

مرنــة، قوية وُملفتة.
تتميــز V-Series بمقاعــد جلديــة Semi-Aniline وعجلــة قيــادة مكســوة بالجلد، تّمت 

صناعتهــا بطريقــة تحافــظ علــى الجمــال الطبيعــي لهــذه المواد، وتعزز مــن قوتها وصابتها 
ومرونتها على حّد ســواء.

الرفاهيــة والعمالنية  3 0



نظــرة ذكية.. إلى الخلف
عندمــا ترغــب برؤيــة شــاملة، تقــوم الكاميــرا فــي مــرآة الرؤية الخلفية القياســية في CTS-V فقــط، ببّث فيديو 
عالــي الدّقــة مــن خــال كاميــرا مدمجــة فــي البــاب الخلفــي وتعكســه على مرآة الرؤية الخلفيــة، مما يتيح لك 

رؤيــة متفوقــة عّما تقّدمه المرآة القياســية.

متعة الركن
 تتميــز ســيارات V-Series. بنظــام المســاعدة علــى الركــن أمامــي وخلفــي يجعــل مــن عمليــة الركن والخروج من الموقف بغاية الســهولة.

باإلضافــة إلــى ذلــك كاميــرا CurbView القياســية فــي CTS-V والتــي تســاعدك علــى حمايــة المصد األمامي من اإلصطدامــات بجانب الطريق 
واألشــياء المنخفضــة. كمــا يتوفــر نظــام الركــن األتوماتيكــي كميــزة قياســية في CTS-V والذي يقوم بإستشــعار مســاحات الركــن الموازية والعامودية 

ويقــوم بركــن الســيارة بينمــا يقــوم الســائق بتغييــر التــرس إلى الوضعية المناســبة، بزيادة الســرعة أو الفرملة.

الرفاهيــة والعمالنية  

)أ( رؤيــة محســنة مــع خدمــة عــرض البيانات عالية الجــودة بالمرآة الرقمية.

 )ب( مرآة عاكســة تقليدية
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طاقة.. سهلة
تقوم ميزة الشــحن الاســلكي1 بشــحن هاتفك المتوافق باإلضافة 
ألجهــزة أخــرى فــي أي وقــت تكون فيه الســيارة بوضعية التشــغيل 

والحركة.

حتــى هاتفــك أصبح أكثر ذكاًء
نظــام تجربــة مســتخدم كاديــاك مــع تقنية Apple CarPlayTM3 يســمح لك بالدخول 

إلــى أرقــام الهواتــف، Apple MusicTM والمزيــد مــن المعلومــات األخرى من خال 
هاتــف ®iPhone بلمســة صغيــرة علــى الشاشــة كمــا هو ظاهــر. يمكنك أيضاً الدخول 

إلــى ®Siri، فتصبــح الميــزات ســهلة االســتخدام لــك أو للراكب األمامي. 

تقنيــة الهاتــف المدمــج تقــّدم أيضاً خدمــة AndroidTM Auto3 المتوافقة.

تجاوب ســريع كتجاوب الســيارة
يضــع نظــام تجربــة مســتخدم كاديــاك2 بيــن يدي الســائق باقة مــن المعلومات والترفيه، 

بمــا فيهــا التحكــم بالمنــاخ والصوت مــع نظام ماحة مدمج.

الرفاهيــة والعمالنية  3 4

1. يقوم النظام السلكياً بشحن أحد أجهزة PMA- أو Qi المتوافقة. للتأكد من أن هاتفك أو األجهزة األخرى متوافقة يرجى مراجعة my.cadillac.com   2. قد يتغير نظام تجربة مستخدم كادياك بحسب الطراز. الوظائف الكاملة تتطلب هاتفا ً ذكياً 
متوافق و ®Bluetooth. بعض األجهزة تتطلب وصلة USB.  3. إّن واجهات االستخدام في السيارة هي منتجات تابعة لشركتي Apple و Google  وتسري الشروط واالحكام التابعة لهما. يتطّلب وجود هواتف ذكية متوافقة ومعّدل حزمة البيانات.
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ميزات CTS-V سيدان 2018ميزات ATS-V كوبيه و سيدان 2018

القوة المحركة

محرك V6 سعة 3.6 ليتر ثنائي التيربو مع حقن مباشر 
للوقود )DI( بقوة 464 حصان وعزم دوران 603 نيوتن متر 

 ناقل حركة  8 سرعات مع تقنية ناقل الحركة المعّزز لأداء وأدوات 
تحكّم مصنوعة من المغنيسيوم

نظام تبريد بقدرة إضافية
)eLSD( ًترس تفاضلي محدود االنزالق إلكترونيا
عادم رباعي المنافذ من الفوالذ المقاوم للصدأ

قوة دفع خلفية

الشاسيه ونظام التعليق
بطانات فرامل عالية األداء1

فرامل ®Brembo مع 6 مكابس للفرامل األمامية، و 4 مكابس
للفرامل الخلفية – نظام منع غلق المكابح على العجات األربع 
Ferritic Nitro Carburized تقنية التجفيف مع دوارات ،)ABS(

Brembo® Gray مالقط
نظام إدارة الجر عالي األداء مع تحكّم باإلنطاق

نظام تحويل حركة الترس الدائري المسنن
نظام تعليق بتحكّم خاص، مع تحكّم مغناطيسي بالقيادة

عجالت Michelin® Pilot® Super Sport لفصل الصيف2 فقط

الشكل الخارجي

مقابض أبواب بلون الهيكل
ألواح أمامية وخلفية بلون الهيكل

زجاج Solar Ray، داكن خفيف وعاكس ألشعة الشمس
شبك رياضي

إنارة
مصابيح أمامية عالية األداء

LED مصابيح خلفية
)CHMSL( LED مصباح التوقف العلوي الوسطي

مرايا خارجية بلون الهيكل يمكن تدفئتها، قابلة للتعديل والخفوت
األوتوماتيكي واإلغاق يدوياً، مع إشارات إلتفاف مدمجة

شرائح زجاج جانبية بلون أسود المع، وألواح جانبية بلون الهيكل
مقابض لسحب السيارة

إطــارات قيــاس 18 إنــش x 9 إنــش أمامــي، 18 إنش x 9.5 إنش
خلفي من األلومنيوم مع طاء فاخر

)يرجى مراجعة صفحة 39 للمزيد من التفاصيل(
ماسحات زجاج أمامية تعمل بالتوقيت المتفاوت

المقصورة الداخلية

 نظام تشغيل عن بعد متكيف يشغل المقاعد القابلة للتدفئة 
 والتهوية )إذا كانت مجهزة(، ونظام التحكم بالمناخ، ونظام إزالة

الجليد في الزجاج الخلفي 
نظام تنقية الهواء تدوير الهواء أوتوماتيكياً لتحسين جودته

نظام Bose® Premium System الصوتي مع تكنولوجيا إلغاء 
الضوضاء النشطة

10 مكبرات صوت في السيدان، 12 مكبر صوت في الكوبيه
تقنية اتصال بلوتوث3 دون إستخدام اليدين مع ميزة التعرّف 

إلى الصوت للهواتف العاملة بنظام بلوتوث المفّعل

القوة المحركة

محرك V8 سعة 6.2 ليتر ذو شحن فائق مع حقن مباشر للوقود
)DI(، صمامات بضبط متغاير ومستمر )CVVT(، بقوة 640 حصان

وعزم دوران 854 نيوتن متر مع نظام إدارة الوقود النشط
 ناقل حركة  8 سرعات مع تقنية ناقل الحركة المعّزز لأداء وأدوات 

تحكّم مصنوعة من المغنيسيوم
نظام تبريد لزيت المحّرك، تبيرد المحرك، ناقل الحركة، تبريد ضغط

الهواء والترس التفاضلي الخلفي
قوة دفع خلفية

الشاسيه ونظام التعليق
بطانات فرامل عالية األداء1

فرامل ®Brembo مع 6 مكابس للفرامل األمامية، و4 مكابس
للفرامل الخلفية – نظام منع غلق المكابح على العجات األربع
Ferritic Nitro Carburized تقنية التجفيف مع دوارات ،)ABS(

Brembo® Gray مالقط
)eLSD( ًترس تفاضلي محدود االنزالق إلكترونيا
نظام إدارة الجر عالي األداء مع تحكّم باالنطاق

نظام توجيه ZF Premium، مستشعر للسرعة، نظام تحويل حركة
الترس الدائري المسنن عالي األداء، نظام كهربائي

نظام تعليق رياضي، مع تحكّم مغناطيسي بالقيادة
عجالت Michelin® Pilot® Super Sport لفصل الصيف فقط2

نظام التحكم بالجر عند كافة السرعات مع تحكم بقوة الفرملة
والمحرك

الشكل الخارجي

جناح أمامي بتصميم يراعي انسيابية الهواء، ألواح جانبية
وجناح خلفي

غطاء محرك مصنوع من األلياف الكربونية مع فتحات للتهوئة
مصابيح تعمل عندما يخفت ضوء النهار

مقابض أبواب قابلة لإلنارة
عادم مزدوج المخارج مصنوع من معدن غير قابل للصدأ

غطاء خزان وقود يمكن إقفاله عن بعد
زجاج، مانع للضوضاء، مغّلف لأبواب األمامية

V-Series شبك فئة
مصابيح أمامية عالية األداء مع مصابيح ®Intellibeam ومصابيح

أمامية متكّيفة ومصابيح LED عمودية مميزة 
مرايا خارجية بلون الهيكل يمكن تدفئتها، قابلة للتعديل والخفوت

األوتوماتيكي من جهة السائق، يمكن إغاقها يدوياً وتتضمن
إشارات إلتفاف مدمجة

مقابض أمامي لسحب السيارة
زجاج أمامي عاكس ألشعة الشمس

جناح خلفي مع إضاءة وسطية مدمجة مع مصباح توّقف
LED )CHMSL( وسطي

LED مصابيح خلفية
إطــارات2  18 إنــش x 9 إنــش أمامــي، 18 إنــش x 10 إنــش خلفي 

من األلومنيوم المصّوغ المطلي
)يرجى مراجعة صفحة 39 للمزيد من التفاصيل(

Rainsense ماسحات زجاج أمامية تعمل بالتوقيت المتفاوت مع

المقصورة الداخلية

نظام تشغيل عن بعد متكيف يشغل المقاعد القابلة للتدفئة
والتهوية )إذا كانت مجهزة(، ونظام التحكم بالمناخ، ونظام إزالة

الجليد في الزجاج الخلفي
نظام تنقية الهواء تدوير الهواء أوتوماتيكياً لتحسين جودته

مسند يدوي وسطي أمامي وخلفي مع حجرة تخزين مخفية
نظام Bose® Centerpoint® Surround System صوتي  

محيط مع 13 مكبر للصوت ونظام إلغاء الضوضاء
النشط

نظام تجربة مستخدم كاديالك4 ونظام الماحة4 للمعلومات
والميديا مع شاشة LCD باأللوان تعمل باللمس مقاس 8 إنش،

هاتف مدمج مع نظام Apple CarPlayTM ومتكّيف مع نظام
AndroidTM Auto

نظام التحكم بالمناخ بمنطقتين أوتوماتيكياً مع تعديات فردية
للسائق والراكب األمامي

سنانير لتعليق المعاطف خلف مقعدي السائق والراكب
األمامي 

بوصلة
نظام تثبيت السرعة إلكتروني، مع ضبط السرعة ومتابعتها

أقفال لألبواب مع برمجة كهربائية لمنع اإلقفال، وأقفال حماية
لأطفال )متوفرة في ATS-V سيدان فقط(

مركز معلومات القيادة )DIC( مع شاشة مقاس 5.7 إنش
مقسمة على 3 شاشات يمكن ضبطها 

فرامل إلكترونية لركن السيارة 
سجادات أرضية للمقصورة األمامية والخلفية

كونسول أمامي وسطي مع حجرة تخزين يمكن رفعها، مسند
يدوي مدمج وعلبة تخزين مدمجة وحاملتي أكواب 

نظام الدخول الشامل من دون مفتاح مع نظام فتح البابين
وصندوق األمتعة، مع جهازي إرسال

تشغيل المحرك من دون مفتاح مع كبسة زر
إنارة داخلية محيطة، وأمامية وخلفية للقراءة وإنارة في صندوق

األمتعة
مرآة داخلية عاكسة بدون إطار مع ميزة الخفوت التلقائي 

حزمة الذاكرة تحفظ إعدادات سائقين، تشمل المرايا الخارجية
وعمود نظام التوجيه الكهربائي، ووضعية الخروج من السيارة

لمقعد السائق
مسند ذراع خلفي وسطي يمكن طّيه، مع حاملتي أكواب

)متوفر فقط في فئة ATS-V سيدان(
كاميرا الرؤية الخلفية تتضمن خطوط توجيهية تُظهر خط سير

السيارة عند الرجوع إلى الخلف
نظام الدخول من دون مفتاح

حفظ الطاقة لبقاء النوافذ الكهربائية، والنظام الصوتي، وفتحة
السقف )إذا كانت متوفرة( في حالة عمل بعد إيقاف محرك

السيارة لمدة 10 دقائق أو حتى فتح أحد األبواب
مقاعد

أمامية حاضنة مع تعديل 18 وضعية، تتضمن مساند ظهر مع
تعديل كهربائي، ووضعيتين لمسند أسفل الظهر، وتعديل يدوي

لطول مسند الرأس 
خلفية، 3 وضعيات، مع مسند يدوي قابل للطي، وفتحة

لصندوق األمتعة )فقط في سيدان(
مقاعد خلفية مع وضعيتين ومساند ظهر قابلة لإلنفصال بنسبة

40\60 )فقط في كوبيه(
قابلة للتدفئة لمقعد السائق والراكب األمامي

مساند رأسية مع تعديل 4 وضعيات للمقاعد األمامية وتعديل
وضعيتين في المقاعد الخلفية الجانبية.

دواسات رياضية من األلومنيوم
نظام توجيه مغّلف بالجلد، مع أدوات تحكّم بناقل الحركة
مصنوعة من المغنيزيوم وأدوات تحكّم مدمجة للصوت،

والموسيقي وتثبيت السرعة.
عمود مقود قابل لإلمالة كهربائياً

أحجبة شمس للسائق والراكب األمامي مع مرايا زينة مضاءة
نوافذ كهربائية، مع ميزة النقرة السريعة للفتح واإلغاق

)متوفرة في ATS-V سيدان فقط( تشمل أقفاالً لحماية الركاب
في الخلف

شحن السلكي7 

بلوتوث3 مع ميزة االتصال دون استخدام اليدين مع خدمة عرض
البيانات الصوتية مع تقنية التعرف إلى الصوت

 نظــام تجربة مستخدم كاديالك4 مــع نظــام مالحــة مدمج  للمعلومات 
والميديا مع نظام ماحة مدمج، مع شاشة LCD باأللوان تعمل 

باللمس مقاس 8 إنش، 3 منافذ USB5، منفذ Auxiliary، نظام التعرّف 
على الصوت، هاتف مدمج مع نظام Apple CarPlayTM6 ومتكّيف مع 

AndroidTM Auto6 نظام
شبكة لمنطقة الشحن

نظام التحكّم بالمناخ بثاث مناطق، أوتوماتيكي مع إعدادات
شخصية، للسائق والراكب األمامي 

كونسول أمامي وسطي مع مسكة مدمجة، مسند يدوي
وحجرة تخزين مع غطاء

كونسول علوي يتضّمن إنارة للقراءة و جهاز شامل التحكّم عن
بعد وفتحة سقف كهربائية ®Ultraview وأدوات تحكّم لستارة

الزجاج الخلفي الكهربائية
نظام تثبيت السرعة إلكتروني، مع ضبط السرعة ومتابعتها

حاملة أكواب عدد 2 في الكونسول األمامي، و 2 في المسند
اليدوي الخلفي

أقفال لألبواب مع برمجة كهربائية لمنع اإلقفال
فرامل إلكترونية لركن السيارة

سجادات أرضية للمقصورة األمامية والخلفية
لوحة عدادات قياس 12.3 إنش يمكن ضبطها باإلضافة لتصميم

V خاص بفئة
صندوق تخزين يفتح كهربائياً بكبسة زر، مع قابلية اإلقفال

راديو عالي الدقة
سقف سيارة مايكروفايبر مغلف بالجلد

مفتاح EZ يفتح كافة األبواب ويؤّمن الدخول دون مفتاح من
جميع األبواب وصندوق األمتعة باإلضافة لتشغيل السيارة

بكبسة زر
إضاءة لصندوق التخزين، وحامات األكواب األمامية، والكونسول

العلوي، وعتبات األبواب في األمام والخلف وجيوب الخرائط،
ومقابض المساعدة الخلفية، وصندوق األمتعة، وإنارة LED في

لوحة العدادات والباب
حزمة الذاكرة تحفظ إعدادات سائقين اثنين، وتشمل مقعد

السائق الكهربائي والمرايا الخارجية، مع إعادة ضبط لوضعيات
الخروج من السيارة.

مرآة الرؤية الخلفية بدون إطار مع ميزة الخفوت التلقائي 
منافذ كهربائية وصلة Auxiliary 230 فولت عدد 2

نظام حفظ الطاقة للنوافذ الكهربائية والنظام الصوتي وفتحة
السقف تستمر بالعمل بعد إطفاء المحرك لمدة 10 دقائق أو

حتى قفل باب السائق 
مقاعد

5 ركاب، مقاعد أمامية حاضنة، مقعد خلفي مع ظهر ثابت مع
فتحة دخول خلفية يمكن إقفالها

مقاعد السائق والراكب األمامي قابلة للتدفئة
وسائد ومساند الظهر في مقعدي السائق والراكب األمامي

)RECARO® قابلة للتهوية )غير متوفرة في مقاعد
مساند رأسية مع تعديل يدوي حتى 4 وضعيات للمقاعد

األمامية، مقاعد أمامية رياضية للسائق والراكب األمامي حاضنة
مع تعديل حتى 20 وضعية

باإلضافة لمساند ظهر مع تعديل كهربائي وتعديل يدوي لطول
وسائد مقاعد الجلد الطبيعي مع مساحات ومساند للظهر من

األلياف المخملية
V لوحات عتبات األبواب األرضية أمامية يمكن إنارتها مع عامة

عجلة قيادة رياضية مكسوة بالجلد قابلة للتدفئة، باإلضافة
ألدوات التحكّم بناقل الحركة والوسائط الصوتية. مركز معلومات

القيادة )DIC( وأدوات تثبيت السرعة 
عمود مقود يمكن تعديله وإمالته كهربائياً

حاجب شمسي خلفي كهربائي، يدوي للجهات الجانبية الخلفية
UltraView® فتحة سقف كهربائية

أحجبة شمس للسائق والراكب األمامي مع مرايا زينة مضاءة

السالمة واألمان

وسائد هوائية8 أمامية على مرحلتين للسائق والراكب األمامي،
أمامية وخلفية للصدمات الجانبية، ونظام استشعار وجود الراكب

)ال توجد وسائد هوائية أمامية وخلفية للصدمات الجانبية في
ATS-V كوبيه(

نظام مسند كرسي األطفال8، إتجاه خلفي
نظام LATCH )رباطات منخفضة وحبال ربط علوية لأطفال(

ألمان مقاعد األطفال
نظام اإلنذار األمامي والخلفي لركن السيارة

أحزمة األمان للخصر والكتفين لكافة الوضعيات )خلفية للمقاعد
الجانبية فقط في ATS-V كوبيه( مع نظام الشد في مقعد

السائق والراكب األمامي 
نظام ®StabiliTrak اإللكتروني للتحكم بالثبات

نظام اإلنذار لمنع السرقة وإيقاف عمل المحّرك
صندوق عّدة ضغط اإلطارات

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

الميزات المتوفرة

مالقط، ®Brembo حمراء، ®Brembo ذهبي غامق
حزمة األلياف الكربونية تتضمن حزمة تنبيه السائق، جناح أمامي

مصنوع من ألياف الكربون، فتحات تهوئة في غطاء المحرك
مصنوعة من ألياف الكربون، عاكس هواء خلفي ، مركّبات

)غير كربونية( من مساحات جانبية سوداء من األلياف الكربونية
وجناح خلفي بلون جسم السيارة

حزمة تنبيه السائق
IntelliBeam® مصابيح أمامية

شاشة معلومات منعكسة على الزجاج األمامي
نظام التنبيه عند تغيير المسار

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

نظام التنبيه لاصطدامات األمامية
مؤّشر المسافة الفاصلة

منبه السيارات العابرة من الخلف
نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء9

Rainsense مساحات
مسجل الفيديو وبيانات األداء

مقاعد ®Recaro  الرياضية
عجلة قيادة مغلفة بالجلد وتتضمن مقابض جلدية لتغيير الحركة 

فتحة سقف قابلة للسحب واإلمالة كهربائياً
حزمة األداء على الحلبات تتضمن حزمة األلياف الكربونية، إزالة

حزمة تنبيه السائق واستبدالها بمصابيح فائقة األداء مع مصابيح 
أمامية هالوجينية، بطارية منخفضة الفولت 

إطارات )يرجى مراجعة صفحة 39 للمزيد من التفاصيل(
قيــاس  18 إنــش x 9 إنــش أمامــي، 18 إنــش x 9.5 إنش

خلفي، من األلومنيوم المصقول2
 قيــاس 18 إنــش x 9 إنــش أمامــي، 18 إنــش x 9.5 إنــش خلفي من 

After Midnight األلومنيوم المصقول

نوافذ كهربائية، أمامية وخلفية مع ميزة النقرة السريعة للفتح
واإلغاق تشمل أقفاالً لحماية الركاب في الخلف

شحن السلكي7 نظام شحن آني لأجهزة المحمولة

السالمة واألمان

وسائد هوائية8 أمامية للسائق والراكب األمامي، وأمامية
لمنطقتي الصدر والخصر، ولمنطقة الصدر لركاب جانبي المقعد

الخلفي، وعند مستوى الركبتين للسائق والراكب األمامي
ونظام استشعار وجود الراكب

نظام اإلنذار األوتوماتيكي لركن السيارة، يتضمن خطوط
مساعدة الركن في األمام، الخلف مع الخطوط المتعارضة

نظام شد حزام األمان أوتوماتيكياً
نظام مسند كرسي األطفال8

Curbview كاميرا
نظام التنبيه لالصطدامات األمامية

مؤّشر المسافة الفاصلة
شاشة معلومات ملونة بالكامل منعكسة على الزجاج األمامي

يمكن ضبطها
مقاعد خلفية جانبية قابلة للتدفئة

نظام مساعد لالنطالق على المرتفعات
نظام التنبيه عند تغيير المسار نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء9

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

كاميرا في مرآة الرؤية الخلفية
نظام التنبيه للسيارات العابرة من الخلف

مقاعد خلفية يمكن فصلها مع مسند ذراع 
كاميرا الرؤية الخلفية تتضمن خطوط توجيهية تُظهر خط سير

السيارة عند الرجوع إلى الخلف
منفذ طاقة 110 فولت

أحزمة األمان للخصر والكتفين لكافة الوضعيات مع شد إلى
المقعد وأنظمة شد تدريجي للسائق والراكب األمامي

ومشابك لتعديل الشد في جانبي المقعد الخلفي 
نظام ®StabiliTrak اإللكتروني للتحكم بالثبات

UltraView® فتحة سقف كهربائية
أحجبة شمسية خلفية كهربائية، ويدوية خلفية للجانبين
نظام إنذار لمنع السرقة مع تقنية تعطيل حركة السيارة

صندوق عّدة ضغط اإلطارات
نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

الميزات المتوفرة

مالقط، ®Brembo حمراء، ®Brembo ذهبي غامق
حزمة األلياف الكربونية  تتضمن جناح أمامي مصنوع من ألياف 

الكربون، فتحات تهوئة في غطاء المحرك مصنوعة من ألياف 
الكربون، عاكس هواء خلفي وجناح خلفي 

مسجل الفيديو وبيانات األداء
مقاعد ®Recaro  الرياضية

عجلة قيادة مغلفة بالجلد وتتضمن مقابض جلدية لتغيير الحركة 
إطارات2 )يرجى مراجعة صفحة 39 للمزيد من التفاصيل(

قيــاس 19 إنــش x 9.5 إنــش أمامــي، 19 إنــش x 10 إنــش خلفي من 
After Midnight األلومنيوم المصقول

1. إّن السيارات المجّهزة بهذه البطانات ستختبر تراكماً سريعاً لغبار الفرامل على أسطح العجات وقد ينتج عنها بعض الضوضاء أكثر من البطانات القياسية. 2. ال يجب استخدام إطارات فصل الصيف في فصل الشتاء ألّن هذا األمر يؤثّر سلباً على سامة 
السيارة وأدائها ومتانتها. إستخدم فقط مجموعة إطارات وعجات GM المعتمدة. المجموعة غير المعتمدة قد تغّير من خصائص أداء السيارة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع:.my.cadillac.com/learnabout/cadillactires أو مراجعة وكيلك 

المعتمد.  3. إذهب إلى my.cadillac.com وتعرف على الهواتف المطابقة مع السيارة. 4. قد يتغير نظام تجربة مستخدم كادياك بحسب الطراز. الوظائف الكاملة تتطلب هاتفا ً ذكياً متوافق و ®Bluetooth. بعض األجهزة تتطلب وصلة USB.  5. غير 
متوافق مع جميع األجهزة.  6. إّن واجهات االستخدام في السيارة هي منتجات تابعة لشركتي Apple و Google  وتسري الشروط واالحكام التابعة لهما. يتطّلب وجود هواتف ذكية متوافقة ومعّدل حزمة البيانات.

7. يقوم النظام السلكياً بشحن أحد أجهزة PMA- أو Qi المتوافقة. للتأكد من أن هاتفك أو األجهزة األخرى متوافقة يرجى مراجعة my.cadillac.com 8. يجب دائماً استخدام أحزمة األمان والمساند الخاصة باألطفال. إّن األطفال يكونون بأمان عندما يتم وضعهم 
في المقاعد الخلفية مع المساند المناسبة. يرجى مراجعة دليل المستخدم للمزيد من المعلومات. 9. قبل االنتقال من مسارٍ آلخر، يجب التأكّد من رؤية المنطقة الجانبية العمياء من خال المرايا الجانبية ومرآة الرؤية الخلفية، والنظر من فوق الكتف لرؤية السيارات 

والمخاطر المحتملة، وتفعيل إشارة االلتفاف.
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عــن هذا الكتّيب

فـــوائـــــد ومـــصـــلـــحـــــة الــــمــــالـــــك

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

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

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.

ضمان لمدة 4 سنوات \ 100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً(

 ضمان محدود للقوة المحّركة دون خصم، برنامج المساعدة على الطريق وبرنامج
خدمة النقل.

ضمان لمدة 4 سنوات \ 100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً(

ضمان محدود للسيارة بأكملها. عيوب في مواد وتصنيع اإلطارات، القيام بتصليح الخلل في 
السيارة، عوامل التآكل على ألواح صفائح الهيكل المعدنية.

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 الضمــان ومســاعدة المالــك ” الموجود مع كل مركبة جديــدة على معلومات مفصلــة عن تغطية 
الضمــان.     2. ال يجــب اســتخدام إطــارات فصــل الصيــف فــي فصــل الشــتاء ألّن هــذا األمــر يؤثـّـر ســلباً علــى ســامة الســيارة وأدائهــا ومتانتهــا. إســتخدم فقــط مجموعــة إطــارات وعجــات GM المعتمدة. المجموعــة غير المعتمدة قــد تغّير من خصائص أداء 

الســيارة. للمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى زيــارة موقع: my.cadillac.com/learnabout/cadillactires أو مراجعة وكيلــك المعتمد.

©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

مقاســات اإلطارات ومقاســات السيارة

إطــارات قيــاس 18 إنش من األلومنيوم 
المصــّوغ مع طالء فاخر

ATS-V قياســية في

قيــاس: 18 إنــش x 9 إنــش أمامــي، 18 إنــش x 9.5 إنش 
 P275/35ZR18 أمامي و P255/35ZR18 خلفــي مــع

خلفــي رياضيــة، لفصــل الصيف فقط2

إطــارات قيــاس 18 إنش من األلومنيوم 
المصّوغ الالمع

ATS-V متوفــرة في

قيــاس: 18 إنــش x 9 إنــش أمامــي، 18 إنــش x 9.5 إنش 
 P275/35ZR18 أمامي و P255/35ZR18 خلفــي مــع

خلفــي رياضيــة، لفصــل الصيف فقط2

إطــارات قيــاس 18 إنش من األلومنيوم 
After Midnight المصــّوغ

قيــاس: 18 إنــش x 9 إنــش أمامــي، 18 إنــش x 9.5 إنــش خلفي 
مــع P255/35ZR18 أمامــي و P275/35ZR18 خلفــي رياضية، 

لفصــل الصيف فقط2

مقاســات ATS-V المقاســات بالمليمترات

سيدان كوبيــه   المقاســات الخارجية 

2776  2776 قاعــدة العجــات 
4674  4691 الطــول اإلجمالــي 
1811  1842 عــرض الهيــكل 
1415  1384 االرتفــاع الكلــي 
1537  1537 المســافة بيــن العجلتيــن األماميتيــن 
1534  1560 المســافة بيــن العجلتيــن الخلفيتيــن 

سيدان كوبيــه   المقاســات الداخلية 

980  955 حّيــز الــرأس، أمامــي 
892  892 حّيــز الــرأس، خلفــي 

1374  1374 حّيــز الكتفيــن، أمامــي 
1298  1298 حّيــز الكتفيــن، خلفــي 
1374  1374 حّيــز الجلــوس، أمامــي 
1130  1130 حّيــز الجلــوس، خلفــي 
1074  1074 حّيــز القدميــن، أمامــي 

851  851 حّيــز القدميــن، خلفــي 

 الســعة وقدرة التخزين
سيدان كوبيــه    ATS-V فــي

60.6 ليتر 60.6 ليتــر  ســعة خــزان الوقــود )غالــون، تقريبــي( 
ســعة حّيز األمتعة

294.5 ليتر 294.5 ليتــر  ســعة المقاعد )قدم مربع( 
5  2+2 عــدد المقاعــد  

إطــارات قيــاس 19 إنش من األلومنيوم 
المصــّوغ مع طالء فاخر

CTS-V قياســية في

قيــاس: 19 إنــش x 9.5 إنــش أمامــي، 19 إنــش x 10 إنش 
  P295/30ZR19 أمامي و P265/35R19 خلفــي مــع

خلفــي رياضيــة، لفصــل الصيف فقط

إطــارات قيــاس 19 إنــش مــن األلومنيوم المصّوغ مع طالء 
 After Midnight فاخــر

CTS-V متوفــرة في

 P265/35R19 10 إنــش خلفــي مع x 9.5 إنــش أمامــي، 19 إنــش x قيــاس: 19 إنــش
أمامــي و P295/30ZR19 خلفــي رياضيــة، لفصــل الصيف فقط

مقاســات CTS-V المقاســات بالمليمترات

المقاســات الخارجية 

2911 قاعــدة العجــات 
5019 الطــول اإلجمالــي 
1834 عــرض الهيــكل 
1453 االرتفــاع الكلــي 
1577 المســافة بيــن العجلتيــن األماميتيــن 
1554 المســافة بيــن العجلتيــن الخلفيتيــن 

المقاســات الداخلية

خلفي أمامــي    
953  1026 حّيــز الــرأس 

1392  1445 حّيــز الكتفيــن 
 1354  1367 حّيــز الجلــوس 
899  1161 حّيــز القدميــن 

 CTS-V الســعة وقدرة التخزين في

72 ليتر ســعة خــزان الوقــود )ليتــر، تقريبــي( 
388 ليتر ســعة حّيز األمتعة 

5 عــدد المقاعــد   



األلوان الخارجية

RADIANT فضــي معدني

أبيض كريســتال 3 طبقات2,3

3PHANTOM رمــادي معدني

3Vector أزرق معدنــي

RAVEN أسود 

2,3OBSESSION أحمــر طبقتين

التوليفــات الداخلية

 J E T  B L A C K
مســاند ظهر ومســاحات جلدية 

SUEDED MICROFIBER

مســاحات جلدية  J E T  B L A C K 1

 SUEDED ومســاند ظهر مع SEMI-ANILINE
MICROFIBER4

R E C A R O  J E T  B L A C K مقاعــد 
 مع مســاند ظهر ومســاحات جلدية

4SUEDED MICROFIBER

R E C A R O مقاعد 
L I G H T  P L AT I N U M 1

مع مســاند ظهر ومســاحات جلدية 
SUEDED MICROFIBER4

R E C A R O  J E T  B L A C K مقاعــد 1
مع مســاند ظهر ومســاحات جلدية 

SUEDED MICROFIBER4

ATS-V و CTS-V متوفــرة في

 ATS-V و CTS-V متوفــرة في

 ATS-V و CTS-V متوفــرة في

مساحات من 
األليــاف الكربونية 

V فــي فئة

مساحات من 
األليــاف الكربونية 

V فــي فئة

مساحات من 
األليــاف الكربونية 

V فــي فئة

مساحات من 
األليــاف الكربونية 

V فــي فئة

مساحات من 
األليــاف الكربونية 

V فــي فئة

مساحات من 
األليــاف الكربونية 

V فــي فئة
مساحات

SAFFRON

 مساحات
Jet Black

 مساحات
Jet Black

 مساحات
Jet Black

 مساحات
Jet Black

 مساحات
Jet Black

ATS-V فقــط فيCTS-V فقــط في

CTS-V فقــط في

CTS-V فقــط في

L مســاحات I G H T  P L AT I N U M 1

جلدية SEMI-ANILINE ومســاند
SUEDED MICROFIBER4 ظهــر مع

J E T  B L A C K 1

SEMI-ANILINE مســاحات جلدية
ومســاند ظهر مع

SUEDED MICROFIBER

مساحات من 
األليــاف الكربونية 

V فــي فئة
مساحات

SAFFRON

.ATS-V 3. متوفــرة بتكلفــة إضافيــة فــي       .CTS-V 1. متوفــرة بتكلفــة إضافيــة.       2. متوفــرة بتكلفــة إضافيــة فــي


