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 ابق على تواصل
       مع أحبائك ومدينتك.

التصميم الخارجي

شفروليه تراكس
شفروليه تراكس هي مركبة SUV صغيرة ومهيئة 

للتجوال ضمن طرقات المدينة وخارجها. مع التحكم 
الرشيق والمساحة الوافرة لألمتعة والتكنولوجيا 

 Apple CarPlay™ المتقدمة التي توفر الدعم لميزة
فإن تراكس ستحول القيادة اليومية في المدينة إلى 

مغامرات مليئة بالمتعة.

 قم بتوصيل هاتفك المتوافق مع ميزة
™Apple CarPlay لتتمكن من عرض التطبيقات 

 المختارة ضمن شاشة اللمس الملونة قياس

 7 إنش المتوفرة مع نظام شفروليه مايلينك.
 يمكنك أيضًا استخدام األوامر الصوتية عبر

®SIRI واالستمتاع بالدخول إلى العديد من 

تطبيقاتك المفضلة.

واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة APPLE وتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية الخاص بشركة APPLE. تتطلب هواتف ذكية متوافقة وسيتم تطبيق رسوم البيانات. 
 تحتفظ شفروليه بحق تغيير مواصفات أو ألوان أي من الطرازات والبنود الواردة في هذا الدليل في أي وقت.

لذا من المهم مراجعة وكيل شفروليه المحلي للحصول على أحدث المعلومات حول الطرازات المتوفرة للطلب في السوق.



األمان والمساحة الرحبة
          لكل متطلبات المدينة.

 آمنة وذكية وعصرية.
ماذا تريدون بعد من شفروليه تراكس. هذہ المركبة متعددة 

االستخدامات ستبهركم بتنوع استخداماتها. إنها تقدم الكثير من 

المساحة الرحبة وأرقى مزايا األمان باإلضافاة للعديد من المزايا 

التكنولوجية المتقدمة. تراكس SUV هي مركبة مصممة لتلبي 

احتياجات حياة المدينة المتنوعة.

المغامرات بانتظارك.

1.  عندما نتحدث عن األمان والسالمة فإن تراكس تفخر بتقديم 6 وسائد هوائية تشمل وسادتين أماميتين 
واثنتين جانبيتين للسائق والراكب األمامي باإلضافة لوسادتين ستاريتين ونظام التحكم بالجر وفرامل 

ABS ونظام ®StabiliTrak للتحكم االلكتروني بالثبات.
2.  تراكس تقدم المقعد الخلفي القابل للطي والمنقسم بنسبة 60/40 باإلضافة لمقعد الراكب األمامي 

القابل للطي لتأمين قدرات تحميل مذهلة.
3.  إذا أردت أخذ كل ما يخطر على بالك فإن تراكس ستلبي متطلباتك مع السكك السقفية المتوفرة والتي 

ستتيح لك استخدام صناديق السقف الخارجي لتنعم بمزيد من قدرات التحميل.

األمان

*مزايا األمان ال تعفي السائق من مسؤولياته بقيادة المركبة بشكل آمن. على السائق أن يبقى متنبهًا لحركة المرور وما يحيط به ومراقبة حالة الطريق على الدوام. يرجى قراءة دليل المالك الخاص بمركبتك لتعرف المزيد عن معلومات السالمة.
دائما استعمل أحزمة األمان وأدوات التثبيت المناسبة لألوالد بحسب العمر والحجم وحتى مع وجود الوسائد الهوائية. حتى في المركبات المزودة بأنظمة استشعار وجود الركاب فإن األوالد يكونون بأمان أكثر عند تأمينهم في المقعد الخلفي بشكل مناسب في كرسي الرضع أو الكرسي المعزز لألوالد. ال تقم أبدًا 

بتثبيت مقاعد األطفال ذات التموضع الخلفي على المقاعد األمامية ألية مركبة مزودة بوسائد هوائية أمامية خاصة بالراكب األمامي. راجع دليل المالك وتعليمات سالمة جلوس األطفال للحصول على المزيد من معلومات السالمة.
إنتفاخ الوسائد الهوائية قد يتسبب بإصابات حادة أو قد يتسبب بالوفاة ألي أحد موجود بقربها بشكل كبير عند إطالقها. تأكد من أن جميع الركاب يضعون حزام األمان. راجع دليل المالك للمزيد من معلومات الوسادة الهوائية.
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األبعاد الخارجية )ملم( 
1678اإلرتفاع اإلجمالي

1776العرض اإلجمالي

4257الطول اإلجمالي

أبعاد المقصورة )ملم(
المقصورة األمامية

1005اإلرتفاع من المقعد للسقف

1037حيز الساقين

المقصورة الخلفية )ملم(
985اإلرتفاع من المقعد للسقف

908حيز الساقين

المحرك/الشاسيه/الميكانيك
MFI، DOHC ،المحرك: 4 اسطوانات، سعة 1.8 لتر

القوة: 140 حصان عند 6300 دد

العزم: 175 نيوتن متر عند 3,800 دد

.Premie  r و LT أو سداسي السرعات أوتوماتيكي مع خيار الوضعية اليدوية في طرازي LS ناقل الحركة: خماسي السرعات يدوي في

نظام تعليق أمامي ®McPherson السلس ونظام تعليق خلفي مستقل مع قضيب االلتواء

عجلة القيادة بتقنية المسنن والحلزون مع دعم هيدروليكي

356حجم صندوق األمتعة )لتر(

785حجم صندوق األمتعة مع طي المقاعد الخلفية )لتر(

أحمر داكن معدنيأحمررمادي معدنيأبيض صدفي ثالثي الطبقاتفضي معدني

أبيضنحاسي معدنيأسود معدنيأزرق معدني

LTPREMIERالتصميم الخارجي

 FWD
(MT)FWDAWDFWDAWD

فتحة السقف وسكك السقف

●●———مقابض األبواب - بلون الهيكل مع شريط كروم

●●●●●التحكم بالمصابيح الرئيسية، نظام تعديل المستوى، يدوي

●●———التحكم بالمصابيح الرئيسية، تشغيل وإطفاء أوتوماتيكي

——●●●مقابض األبواب - بلون الهيكل

●●———مصابيح القيادة النهارية

LED ،المصابيح الخلفية———●●

●●●●●مصابيح ضباب خلفية

——●●●عجالت ألومنيوم قياس ١6"

●●———عجالت ألومنيوم قياس ١8"

المقصورة

——●●●مركز معلومات القيادة، عرض مقسم، معزز

●●———العرض، لوحة معلومات القيادة، معززة، بلون واحد

——●●●المرآة، داخلية بتعديل يدوي ليلي نهاري

●●———المرآة، داخلية بميزة التعتيم األوتوماتيكي

●●———عجلة القيادة، ملفحة بالجلد

●●●●●عجلة القيادة، رياضية ثالثية األضالع

●●●●●مكبرات الصوت

 أزرار مثبتة على عجلة القيادة للتحكم بنظام الصوت وميزة
بلوتوث الالسلكية

●●●●●

نظام الصوت، ستيريو AM/FM مع منفذ USB، مشغل CD وتشغيل 
MP3/WMA، ميزة المسح والبحث، ساعة رقمية

●●●——

نظام شفروليه مالينك بشاشة لمس ملونة قياس ٧ إنش مع ميزة عرض 
الهاتف الذكي

———●●

●●———تشغيل المركبة بكبسة زر 

●●———تشغيل المحرك عن بعد

———مقصورة بفرش جلدي

LTPREMIERاألمان

 FWD
(MT)FWDAWDFWDAWD

●●●●●نظام المساعدة على الركن الخلفي مع تنبيه صوتي

●●●●●مصابيح ضباب أمامية

●●●●●نظام ®StabiliTrak للتحكم االلكتروني بالثبات

●●———الوسائد الهوائية - للسائق والراكب األمامي، جانبية وستارية

——●●●وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب األمامي

●●●●●نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

●●●●●الوسائد الهوائية، الغاء فاعليتها للراكب األمامي

———تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

———تنبيه حركة المرور الخلفية

األداء
FWD (MT)FWDAWDFWDAWD

5 سرعات نظام التروس / ناقل الحركة
6 سرعات أوتوماتيكييدوي

عمود كامات علوي مزدوجنسق عمود الكامة

140 حصانالقوة المنتجة / القوة الحصانية

بترولنوع الوقود

 تحتفظ شفروليه بحق تغيير مواصفات أو ألوان أي من الطرازات والبنود الواردة في هذا الدليل في أي وقت.
لذا من المهم مراجعة وكيل شفروليه المحلي للحصول على أحدث المعلومات حول الطرازات المتوفرة للطلب في السوق.

● قياسي  متوّفر — غير متوّفراختر مزايا المركبة التجهيزات/المواصفات التقنية لمركبة شفروليه تراكس 2018

األلوان الخارجية



ك سّيارة شفروليه هي تجربة أبعد من مجّرد قيادة سّيارة جديدة، وذلك بفضل راحة البال التي ستنعم بها مع مزايا عديدة ُتعّزز هذہ التجربة وتزيدها متعة. أن تتمل�

إختبار السّيارات في الشرق األوسط

تخضع كّل سّياراتنا ألقسى االختبارات كي نضمن لك أداًء عاليًا ُيالئم المنطقة. فقبل إطالق أّي سّيارة شفروليه، ُنجري لها فحصًا شامًال ألمثل أداء فتعتمد عليها بكّل ثقة. وفي هذا اإلطار نعمل على تطوير
أنظمة تكييف الهواء، وتبريد المحّرك، والطالء، لُتقاوم أقسى الظروف المناخية.

خدمة السّيارة البديلة*

عند االضطرار إلى تمديد فترة تصليح سّيارتك من عطل يشمله الضمان، وحرصًا على راحتك، قد ُتقّدم لك شفروليه سّيارة بديلة ُتناسبك.

قطع غيار شفروليه
يدعم شبكة وكالئنا الموجودة في أنحاء المنطقة مركٌز لتوزيع قطع غيار شفروليه بكّميات وافرة لتزويد سّيارتك عند الحاجة فتبقى منطلقة.

وبفضل األسعار التنافسية التي تمتاز بها قطع غيار شفروليه األصلية، ستنعم سّيارتك بكلفة صيانة اقتصادية.

سّيارات شفروليه المستعملة المضمونة

كّل سّياراتنا المستعملة المضمونة تأتي مزّودة بالتالي:

فحص ألكثر من 110 نقاط  •

ضمان 12 شهرًا على األقل  •

خدمة المساعدة على الطرقات على مدار الساعة  •

ضمان استبدال السّيارة خالل 7 أّيام  •

*تطّبق الشروط واألحكام. للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة وكيل شفروليه المحلي المعتمد.

COMPLETE CARE 

إنجاز الصيانة خالل ساعة واحدة
عند حجز الموعد مسبقًا

ضمان توفر قطع الصيانة
ضمن اإلقليم

شفافية في األسعار
لتكاليف الخدمة

مساعدة اقليمية على الطريق
لمدة أربع سنوات 24/7

تحديد موعد الصيانة
خالل يومين



 تنخفض الصيانة. 
ويرتفع التشويق.

التوفير مع تراكس يتعدى السعر إلى تكاليف ما بعد الشراء، فقد ُصممت لُتحقق أقل متطلبات 
الصيانة وُتحافظ على جودتها بأقل تكلفة. فعناصر مثل حزام الكامة وآلية تبديل مواقع الكامة ورتل 

الصمامات ال تحتاج إلى صيانة دورية.

ُصممت عناصر شد سلسلة الكامة المتطورة ومكونات آلية تبديل مواقع الكامة عالية الجودة 
ورافعات الصمامات الهيدروليكية بحيث تضمن أعلى أداء للصمامات وبدون حاجة إلى تبديلها 

طيلة عمر المحرك.

وتمنع آليات التحكم اإللكترونية المتطورة ومجموعة كبيرة من أجهزة التحسس من تعطل 
األنظمة، بما في ذلك عملية تشغيل المحرك في حال تعّطل عمل حّساس التوقيت.

وهناك برامج تحكم تعمل على حماية المحرك من األعطال الدائمة في حال فقدان السائل المبّرد 
بالكامل، وهذا يسمح للمحرك بالعمل بطاقة مخّفضة لمسافة محددة تكفي السائق حتى يصل 

إلى مركز خدمة.

الصيانة الدورية

 إستكمااًل لهندسة تراكس الذكية واآلمنة، ستتكفل الصيانة الدورية بالمحافظة على سيارتك
لمدة أطول. ولُتبقي سيارتك تراكس بحالة ممتازة. عليك صيانتها بشكل منتظم وحسب توصيات 

دليل المالك.

قائمة األسعار

مع مرور الزمن وقطع المسافات الطويلة، ُيصبح من الضروري استبدال بعض القطع التي 
تتعرض للتلف واالهتراء بسبب االستخدام، مثل شفرات ماسحات الزجاج أو ممتصات الصدمات 

أو لّبادات الفرامل، وكلها مذكورة في قائمة األسعار. وسُتساعدك أسعارنا التنافسية على إبقاء 
سيارتك تراكس بأفضل حال وبأقل تكلفة. لمزيد من التفاصيل، راجع الوكيل أو تفّضل بزيارة 

chevroletarabia.com موقعنا

كلفة الصيانة

FULL MENU PRICING 
SCHEDULE AVAILABLE.

 PLEASE SPEAK TO YOUR 
LOCAL DEALER 

FOR MORE INFORMATION.


