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المواصفات الميكانيكية
Duralife فرامل قرصية على العجالت األربع مع نظام الفرامل المانعة لالنغالق، أقراص فرملة على العجالت األربع ودوارات فرامل●●●

—●●مجموعة الحركة دفع أمامي متواصل

All Terrain نظام دفع رباعي مع تقنية القيادة االنتقائية بحسب الطلب. يتضمن نظام تفعيل المقبض الفاصل الثنائي في موديالت●

المحرك

●●●V6 سعة 3.6 ليتر مع نظامي الحقن المباشر للوقود والتوقيت المتفاوت للصمامات، ونظام التحكم الفعال في استهالك الوقود

●●●مؤشر عمر زيت المحرك

العادم
●●●ثنائي

●●●STABILITRAK نظاما التحكم في الثبات والتحكم في الجر

●●●نظام التوجيه كهربائي مع مساعدة إلكترونية متغيرة

●●●نظام التعليق قوائم انضغاط MacPherson أمامية و5 وصالت خلفية مستقلة

 )تتطلب موديالت الدفع الرباعي المتواصل(
ً
●——تقنية التخميد المتغير باستمرار آنيا

OVERDRIVE ناقل الحركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات مع تحكم إلكتروني ونظام●●●

المقاعد 
——●موديالت المقاعد قماش فاخر مقاوم لألتربة

●●—مقاعد مع مساحات من الجلد المثقب، في صفي المقاعد األول والثاني

المقاعد

 في وضعيتين
ً
 للتعديل يدويا

ً
 قابال

ً
 أماميا

ً
 في 8 وضعيات. تتضمن مقعدا

ً
——●مقعد سائق قابل للتعديل كهربائيا

 في 8 وضعيات مع تعديل كهربائي لمسند الظهر
ً
●●—مقعد سائق وراكب أمامي قابالن للتعديل كهربائيا

●——ذاكرة بوضعيتين لمقعد السائق ومرايا الرؤية الخلفية 

—●●مقاعد أمامية قابلة للتدفئة

●——مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية

 )صف المقاعد الثاني فقط(
ً
●——مقاعد خلفية قابلة للتدفئة محيطيا

All Terrain مقعد الصف الثالث قابل للطي والفصل بنسبة 50/50. متوفر مع باقة●●●

مقاعد تتسع لـ 7 ركاب )ترتيب 2-3-2(. تتضمن مقاعد صف ثاٍن قابلة للفصل بنسبة 60/40 والطي لتصبح مسطحة مع تقنية 
SLT-1 و SLE-2 في موديالت All Terrain متوفرة في باقة .Smart Slide

●●●

مقاعد تتسع لـ 6 ركاب )ترتيب 2-2-2(. تتضمن مقاعد صف ثاٍن حاضنة وقابلة للطي لتصبح مسطحة مع تقنية Smart Slide. متوفرة 
SLT-1  و SLE-2 في موديالت All Terrain في باقة

All Terrain مقاعد تتسع لـ 5 ركاب )ترتيب 3-2(. متضمنة ومتوفرة فقط في باقة—

التجهيزات وأدوات التحكم
●●●نظام تثبيت السرعة اإللكتروني

●——نظام تثبيت السرعة التفاعلي الكامل مع وضعيتي اإليقاف والتشغيل

——●مركز معلومات السائق المعزز بلون واحد

متعدد األلوان في موديل SLE-2. متضمن ومتوفر فقط مع نظام الصوت بالشاشة الملونة قياس 8 إنش التي تعمل باللمس 
مع نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه1

●—

●——شاشة ملونة قابلة للتخصيص قياس 8 إنش

●●●عرض البوصلة الرقمية

●●●نظام كاميرا الرؤية الخلفية مع خطوط الشبكة الديناميكية

●——كاميرا الرؤية المحيطية
ً
 وعموديا

ً
—●●عجلة قيادة قابلة للتعديل أفقيا

ً
 وعموديا

ً
 أفقيا

ً
●——قابلة للتعديل كهربائيا

—●●مكسوة بالجلد مع أزرار للتحكم في نظام الصوت وتثبيت السرعة
ً
●——مكسوة بالجلد مع أزرار للتحكم في نظام الصوت وتثبيت السرعة، وقابلة للتدفئة أوتوماتيكيا

—●●نظام المساعدة على الركن الخلفي فوق صوتي

●——نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي

التفاصيل الداخلية

 حيز التخزين تحت أرضية المقاعد الخلفية. يتضمن مساحة تخزين مغطاة إضافية في موديالت  ALL TERRAIN مع مقاعد
تتسع لـ 5 ركاب

●●●

ALL TERRAIN نظام ترتيب األمتعة يتضمن مشابك تثبيت األمتعة وسكك سقف. متضمن ومتوفر فقط في موديالت 
مع مقاعد تتسع لـ 5 ركاب

——

التحكم في التكييف نظام تكييف لثالث مناطق مع إعدادات مستقلة للسائق والراكب األمامي، وركاب مقاعد الصف 
الثاني. في موديالت All Terrain التي تتسع لـ 5 ركاب، تم استبدال نظام التحكم في التكييف بفتحات تهوية

●●●

●●●الكنسولة علوية مع مصابيح للخرائط. تتضمن في موديالت SLT-1 و دينالي آلية التحكم عن بعد

All Terrain للتخزين. ال يتوفر درج التخزين مع موديل 
ً
 خلفيا

ً
●●●كنسولة أمامية في المنتصف مع حيز تخزين. تتضمن درجا

●●●حامالت األكواب 10 )8 مع المقاعد التي تتسع لـ 5 – ركاب(

●●●مزيل الضباب إلكتروني في الزجاج الخلفي

—●●السجادات األرضية بلون خاص، للصفين األول والثاني، قابلة لإلزالة

●——فاخرة، فئة دينالي، للصفوف الثالثة

All Terrain متضمنة ومتوفرة فقط مع باقة .All Terrain فاخرة، شديدة التحمل، موديل—

●●●نظام فتح األبواب وتشغيل السيارة عن بعد بدون مفتاح

اإلضاءة داخلية مع تعتيم، إضاءة للمقصورة، وإضاءة للقراءة في المقاعد األمامية، وإضاءة للقراءة مدمجة في السقف 
لركاب الصف الثاني في الباب والباب الخلفي، وميزة اإلضاءة عند الدخول والخروج

●●●

——●المرايا مرآة رؤية خلفية داخلية، يدوية

●●—مرآة رؤية خلفية داخلية، تعتيم تلقائي

●●●قفل كهربائي لألبواب قفل حماية قابل للبرمجة، وأقفال أبواب مبرمجة لحماية األطفال

●●—منفذ كهربائي 3 مخارج، 230 فولت، تيار منزلي. في القسم الخلفي من الكنسولة المركزية

—●●نوافذ كهربائية مع ميزة النقرة السريعة لفتح نوافذ السائق والركاب

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

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

●●●تشغيل السيارة عن بعد

 فتحة سقف مزدوجة مع ميزة SkyScape قابلة لالنزالق في األمام وثابتة في الخلف مع حماية من أشعة الشمس
في SLE-2، تتضمن آلية التحكم عن بعد2

●

 All متضمن ومتوفر فقط مع باقة SLE-2 ًنظام التحكم عن بعد قابل للبرمجة عبر 3 قنوات. يتضمن نظام فتح باب المرآب. في
Terrain أو السقف القابل للفتح كهربائيا

●●
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. قد تتطلب بعض األجهزة منفذ USB. تطبق أسعار باقات البيانات.
ً
 متوافقا

ً
 ذكيا

ً
1 يتطلب األداء الكامل نظام Bluetooth® وهاتفا
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البيانات التقنية القياسية

محرك V6 سعة 3.6 ليتر مع تقنية الحقن المباشر للوقود والتحكم الفعال في استهالك الوقود

310 عند 6600القوة الحصانية عند د.د  

366 عند 5000 عزم الدوران عند د د

3.6السعة )ليتر( 

آلية تشغيل صمامات محرك بعمود كامات علوي مزدوج و4 صمامات لكل أسطوانةالصمامات 

ضغط عال مع تقنية الحقن المباشر للوقود وتحكم إلكتروني في صمام االختناق تلقيم الوقود 

أوتوماتيكي بـ6 سرعاتناقل الحركة

دفع أمامي قياسي 

تكنولوجيا القيادة االنتقائية )تتضمن  نظام المقبض الفاصل الثنائي مع كافة طرازات ALL TERRAIN(دفع رباعي متواصل )قياسي في دينالي( 

قرصية على العجالت األربع مع نظام الفرامل المانعة لالنغالق، دوارات DURALIFEالفرامل 
القطات فرامل السحب المنخفضة

إلكتروني بنسبة جهد متغيرة بالمسنن والبنيون مع مساعدة على الرجوع نظام التوجيه 

ال تحتاج إلى صيانة مع حماية من النفادالبطارية 

 )V6( 170 أمبير مولد تيار متناوب قياسي

72 ليتر/ 83 ليتر )بشكل تقريبي(سعة خزان الوقود )الدفع الثنائي/ الدفع الرباعي المتواصل(

1814قدرة القطر القصوى )كغ1( 

11.8مسار االستدارة )متر( 

األبعاد الخارجية )ملم( 

1676االرتفاع اإلجمالي

1915العرض اإلجمالي 

4917الطول اإلجمالي 

2858قاعدة العجالت

األبعاد الداخلية )الصف األمامي/ الثاني/ الخلفي(

1016/1005/945حيز الرأس 

1041/754/787حيز القدمين 

1509/1491/1379حيز الكتفين 

1415/1354/1090حيز الجلوس 

سعة حيز التخزين7 )ليتر(

2237عند طي صفي المقاعد الثاني والثالث 

1180.9خلف صف المقاعد الثاني عند طي صف المقاعد الثالث 

362.5خلف صف المقاعد الثالث  

الباقات المتوفرة
باقة ALL TERRAIN تتضمن مواصفات داخلية مميزة وخارجية أنيقة، مع شبك بلون الهيكل محاط بلمسات من الكروم األسود، 

وتفاصيل من األلومنيوم الداكن في المقصورة، ومقاعد خلفية قابلة للتهوية، ومقاعد تتسع لـ 5 ركاب، وسجادات أرضية شديدة 

التحمل، ونظام ترتيب األمتعة )في SLT-1 فقط(، وسكك سقف مع إطارات نوافذ بلون أسود، ونظام التحكم في نزول المنحدرات، 

ونظام الدفع الرباعي المتواصل مع المقبض الفاصل الثنائي  

مالحظة: قد يتم استبدال المقاعد التي تتسع لـ 5 ركاب بأخرى تتسع لـ 6 أو 7 ركاب

—

باقة تنبيه السائق 1 تتضمن نظام التنبيه عند تغيير المسار مع التنبيه من المنطقة الجانبية العمياء، والتنبيه من السيارات العابرة 

من الخلف والمساعدة على الركن الخلفي
●●—

باقة تنبيه السائق 2 تتضمن نظام التنبيه عند تغيير المسار مع التنبيه من المنطقة الجانبية العمياء، والكبح األمامي في 

 السرعات المنخفضة، ونظام الفرملة لحماية المشاة، ومصابيح IntelliBeam األمامية، والمساعدة على الركن األمامي 

والخلفي، والتنبيه من السيارات العابرة من الخلف، ونظام المساعدة على البقاء في المسار مع التنبيه عند مغادرة المسار، 

والتنبيه من االصطدام األمامي ومقعد السائق المنبه للسالمة

——●

●——باقة الذاكرة تتضمن إمكانية ضبط ذاكرة مقعد السائق والمرايا الخارجية

●——باقة التكنولوجيا تتضمن نظام الكاميرا المحيطية، ونظام تثبيت السرعة التفاعلي والركن األمامي األوتوماتيكي

الترفيه/ االتصال/ المالحة
،USB3 ومآخذ ،AM/FM شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 7 إنش مع نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه2 تتضمن راديو 

 ومنافذ إضافية، مع إمكانية تشغيل ملفات الموسيقى عبر تقنية Bluetooth4 عبر هواتف محددة، والتوافق5 مع نظامي

™CarPlay و ™Android Auto وتقنية التحكم بالراديو والهاتف عبر األوامر الصوتية

●——

 ،AM/FM شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 إنش مع نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه2 تتضمن راديو 

 ومآخذ USB3، ومنافذ إضافية، مع إمكانية تشغيل ملفات الموسيقى عبر تقنية Bluetooth4 عبر هواتف محددة، 

التوافق5 مع نظامي ™CarPlay و ™Android Auto وتقنية التحكم بالراديو والهاتف عبر األوامر الصوتية

●—

 شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 إنش مع نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه2 ونظام مالحة تتضمن راديو

 AM/FM، ومآخذ USB3، ومنافذ إضافية، مع إمكانية تشغيل ملفات الموسيقى عبر تقنية Bluetooth4 عبر هواتف محددة، 

تكنولوجيا هاتف متكاملة مع نظامي ™CarPlay و ™Android Auto وتقنية التحكم بالراديو والهاتف عبر األوامر الصوتية

—●

●●●منافذ USB خلفية3 للشحن فقط. تتواجد في الصفين الثاني والثالث

——●النظام الصوتي مع 6 مكبرات

8 مكبرات صوت مع نظام ®Bose الصوتي الفاخر ومضخم صوت، يتطلب شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 إنش
مع نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه2

●●

●●●تقنية BLUETOOTH4 لتوصيل الهاتف بالنظام الصوتي للمركبة

المزايا والمواصفات الخارجية
—●●الشبك إطار ولمسات من الكروم

●——تصميم دينالي المميز

—إطار بلون الهيكل مع لمسات من الكروم األسود. متضمن في موديالت All Terrain فقط

Projector-beam اإلضاءة أمامية عالية األداء بتقنية●●—

●——مصابيح أمامية عالية الكثافة 
ً
●——IntelliBeam مع ميزة تشغيل وإطفاء المصابيح العالية تلقائيا

●●●مصابيح LED أمامية لإلضاءة خالل النهار

●●●مصابيح أمامية هالوجينية كاشفة مقاومة للضباب

●●●مصابيح LED خلفية مع إضاءة جي ام سي المميزة

●——الشرائح خاصة بدينالي، بلون الهيكل مع لمسات من الكروم وشرائح رياضية

All Terrain بلون الهيكل. تتضمن أغطية مرايا بلون أسود مع باقة ،
ً
، والطي يدويا

ً
——●المرايا الخارجية قابلة للتدفئة، والتعديل كهربائيا

 مع ميزة التعتيم التلقائي لمرآة السائق
ً
بلون الهيكل، وقابلة للتدفئة والتعديل كهربائيا

All Terrain تتضمن ميزة ذاكرة السائق في موديالت دينالي. تتضمن أغطية مرايا بلون أسود مع باقة
—●●

الباب الخلفي
ً
—●●قابل للبرمجة والفتح كهربائيا

 بدون استخدام اليدين
ً
●——قابل للبرمجة والفتح كهربائيا

●●●ماسحات الزجاج أمامية وخلفية مع غاسالت

—●●سكك السقف فضية

—سوداء، متضمنة في موديالت All Terrain فقط

●——براقة، خاصة بدينالي 

الحماية واألمان
 وسادات هوائية6 تتضمن وسادات هوائية من جهة السائق والراكب األمامي مع نظام تحسس وجود الراكب األمامي،

 ووسادات مركزية أمامية في مقعد السائق للحماية من الصدمات الجانبية، وأمامية للحماية من الصدمات الجانبية، ووسادات

من جهة السائق لحماية الركبتين، ووسادات جانبية علوية )ستائر( مع حماية يتم تفعيلها عبر حساسات تعمل عند حوادث االنقالب 

في جميع الصفوف

●●●

●——نظام مراقبة المسافة األمامية متضمن مع باقة تنبيه السائق 2

●——نظام الفرملة لحماية المشاة متضمن مع فئة تنبيه السائق 2

●——نظام التنبيه من االصطدام األمامي متضمن مع فئة تنبيه السائق 2

●——نظام المساعدة على البقاء في المسار مع التنبيه عند مغادرة المسار متضمن مع فئة تنبيه السائق 2

●——نظام الكبح األوتوماتيكي األمامي في السرعات المنخفضة متضمن مع فئة تنبيه السائق 2

●●●نظام التنبيه من السيارات العابرة من الخلف

●●●نظام كاميرا الرؤية الخلفية مع خطوط الشبكة الديناميكية

 نظام كاميرا الرؤية المحيطية يشمل كاميرات الرؤية البانورامية األمامية والجانبية والخلفية. متضمن ومتوفر

فقط مع باقة التكنولوجيا
——●

●——مقعد السائق المنبه للسالمة متضمن مع فئة تنبيه السائق 2

●●●نظام التنبيه عتد تغيير المسار مع التنبيه من المناطق الجانبية العمياء

●●●نظام مراقبة ضغط اإلطارات يتضمن تنبيه مدى امتالء اإلطار. ال يشمل مراقبة اإلطار االحتياطي

●●●نظام منع السرقة 

S
LT
-1

S
LE
-2

S
LT
-1

S
LE
-2

متوفر       — غير متوفر الرمز       ● قياسي       
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. تتطلب 
ً
 ذكيا

ً
اب، واألمتعة، والتجهيزات االختيارية، أو األكسسوارات من الوزن الذي تستطيع قطره.     2يتطلب التشغيل الكامل تقنية بلوتوث السلكية متوافقة وهاتفا

ّ
1قبل شراء مركبة أو استخدامها للقطر يرجى مراجعة قسم القطر في دليل المالك. قد يحّد وزن الرك

الع على الهواتف المتوافقة مع المركبة.     5واجهات المستخدم في المركبة من إنتاج ®Apple و GoogleTM، تطّبق أحكام وشروط بيان خصوصية 
ّ
بعض األجهزة منفذ USB. تطّبق أسعار باقات البيانات.     3ال يتوافق مع جميع األجهزة.     4قم بزيارة my.gmc.com/learn لالط

 أحزمة األمان وكرسي حماية األطفال المناسب لعمر الطفل وحجمه، حتى مع وجود الوسادات الهوائية. حتى في السيارات المجهزة بنظام استشعار وجود 
ً
. تطّبق أسعار باقات البيانات.     6مالحظات عن سالمة األطفال: استخدم دائما

ً
 متوافقا

ً
الشركتين. تتطلب هاتفا

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 بشكل مواجه للخلف في مقعد أمامي في سيارة مجهزة بوسادة هوائية أمامية 
الة. لمزيد من المعلومات عن السالمة راجع دليل المالك وتعليمات كرسي حماية األطفال.      7تتوقف قدرة التحميل والتخزين على الوزن وطريقة التوزيع.

ّ
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