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سيلفرادو 1500 طراز مقصورة الركاب بالصندوق 
 القصير LTZ Z71 4×4 باللون األزرق الداكن المعدني

)لون بتكلفة إضافية( مع المواصفات المتوفرة.





مفهوم جديد للقوة الفائقة.

قدرات عالية ومتطورة وُيعتمد عليها.
سيلفرادو يجمع بين القوة الفائقة والتكنولوجيا 

المتقدمة ليثبت نفسه ويتربع على القمة 
بالنسبة لإلعتمادية وطول العمر ضمن فئة 

شاحنات البيك-أب بالحجم الكامل.

مظهر مهيب ومفعم بالقوة يتجلى بالواجهة 
 LED األمامية وغطاء المحرك ومصابيح

المتميزة. سيلفرادو يقدم ثالثة خيارات من 
محركات EcoTec التي تقدم القوة والكفاءة 

لترفع مستوى المنافسة لدرجات جديدة. أضف 
إلى ذلك الهيكل الفوالذي عالي المتانة الذي 
يمنح سيلفرادو قوة عالية وإعتمادية ال تقهر.

تكنولوجيا فائقة ومتطورة تقدم مستويات 
جديدة من التقنيات المتوفرة في

فئة الشاحنات.



القمة في اإلعتمادية وطول العمر ضمن 
فئة شاحنات البيك-أب بالحجم الكامل1.

1 اإلعتمادية بناًء على طول العمر: 1987 - يوليو 2015 تسجيالت البيك-أب بالحجم الكامل.





 LTZ Z71 سيلفرادو 1500 بمقصورة الركاب والصندوق القصير طراز
4×4 باللون الرمادي المعدني مع المزايا المتوفرة واالكسسورات 

المركبة من قبل الوكيل.



مظهر مفعم بالقوة. سيلفرادو يقدم مظهرًا 
جديدًا ومبهرًا يتمثل بالواجهة األمامية المشبعة 

بالقوة مع التفاصيل األفقية الجريئة وغطاء 
المحرك المنحوت الذي يمنح سيلفرادو مظهرًا 

أكثر عرضًا وقوة. كل تفاصيل طرازات سيلفرادو 
تعكس قوته وقدراته العالية التي يتميز بها. 

شاهدوا قسم المواصفات لتعرفوها بالتفصيل.

يسطع على كل الدروب. سيلفرادو يقدم مظهرًا 
متميزًا وكفاءة مذهلة باستهالك الوقود، كما أنه 

يستخدم تقنية اإلنارة LED مما أتاح لمصممينا 
القيام بلف إشارات اإلنعطاف ومصابيح الفرملة 

حول حواف المصابيح األساسية وباقي األجزاء 
المتوفرة في الطرازات المختارة. أضف إلى ذلك 
فإن طرازات LTZ, Z71 وطراز هاي-كونتري تقدم 

مصابيح LED للضباب.

في طرازات WT, LS, LT, LT Z71 فإن المصابيح 
الرئيسية عالية األداء HID تقوم بإنتاج نمط 

 LTZ, LTZ ضوئي بتحكم فائق اإلحكام. طرازات
Z71 وطراز هاي-كونتري تنتقل بمزايا اإلنارة 

لمستويات جديدة مع مصابيح LED الرئيسية 
التي تقدم أفضل إنارة للطريق أو المسار 

الموجود أمامك.

إنسيابية المظهر وفعالية األداء. فقط الهواء 
الالزم للتبريد سيتم توجيهه نحو مكونات 

المحرك، بينما سينساب باقي الهواء بكل نعومة 
حول المركبة. لقد تم توزيع مكونات توجيه الهواء 

بطريقة مدروسة أمام اإلطارات الخلفية وعند 
جناح بوابة الصندوق لتساعد على تخفيض تأثير 

القوى المقاومة للجر. النتيجة كانت الحصول 
على معامل جر منخفض لتحقيق اقتصادية 

مذهلة باستهالك الوقود.

سيلفرادو 1500 طراز مقصورة الركاب 
 بالصندوق القصير LTZ Z71 4×4 باللون
األحمر الداكن )لون بتكلفة إضافية( مع 

المواصفات المتوفرة.

التصميم الخارجي

بعض األلوان والخصائص متاحة بحسب توفرها في السوق.





1

2 3

1 بحسب تقديرات وكالة حماية البيئة: 15.7لتر/100كم ضمن المدينة 
و11.8لتر/100كم على الطرقات السريعة بالنسبة لمحرك V6 سعة 4.3 لتر 

بطراز )2WD( و 17.7لتر/100كم ضمن المدينة و12.3لتر/100كم على 
 ،)2WD( المتوفر سعة 5.3 لتر بطراز V8 الطرقات السريعة مع محرك

 و18.8لتر/100كم ضمن المدينة و13.5لتر/100كم على الطرقات السريعة
.)2WD( سعة 6.2 لتر بطراز V8 مع المحرك المتوفر

القوة بأدق تفاصيلها.

 1.  غطاء المحرك المنحوت يضيف عمقًا وهيبة على الواجهة األمامية.
 LTZ, LTZ Z71 تمتلك حضورًا مبهرًا ولها تصميم عميق لتمنح طرازات LED 2.  المصابيح الخلفية الملتفة بتقنية

وطراز هاي-كونتري مظهرًا مفعمًا بالقوة والحداثة.
.LED وطراز هاي-كونتري مزودة بمصابيح الضباب ثالثية الشعاع بتقنية LTZ ،Z71 3.  طرازات



هاي-كونتري

1 2

3 4

1 فعالية تكنولوجيا التواصل مع الهاتف الذكي ونظام شفروليه مايلينك 
تتنوع بحسب الطراز. الفعالية الكاملة تتطلب التوافق مع ميزة بلوتوث 

وهاتف ذكي متوافق والتوصيل عبر منفذ USB لبعض األجهزة.

القوة بمفهومها الفاخر.

 1.  يتميز طراز هاي-كونتري بعالماته المميزة لمزيد من الظهور والتألق.
2.  التناغم بين لون الهيكل ولمسات الكروم سيضفي تألقًا متميزًا على طراز هاي-كونتري.

3.  الدرجات الجانبية المساعدة التي تفتح آليًا باتجاہ الخارج أو باتجاہ الخارج والخلف ستسهل الوصول إلى محتويات 
الجهة األمامية من الصندوق الخلفي وهذا ما ال توفرہ الشاحنات المنافسة. يمكنك تشغيل كل درجة على حدا 
وذلك بالضغط على األزرار المخصصة داخل المقصورة أو عبر لمس الجهة الخلفية من الدرجة باستخدام القدم.

4.  الجلد الفاخر المستخدم داخل المقصورة سيمنحك وباقي الركاب شعورًا مفعمًا بالراحة والفخامة.





سيلفرادو 1500 بمقصورة الركاب والصندوق القصير 
طراز هاي-كونتري 4×4 باللون البرونزي المعدني )لون 

بتكلفة إضافية(، معروض مع الخصائص المتوفرة.

قمة المظهر الجريء مع طراز هاي-كونتري.
مع المصدات األمامية والخلفية بلون الهيكل 

وألواح الكروم المساعدة على الركوب قياس 6 
إنش وأغطية المرايا الكرومية ومقابض األبواب 

المصنوعة من الكروم ولمسات الشبك األمامي 
 الكرومية باإلضافة لعجالت الكروم قياس

20 إنش فإن طراز هاي-كونتري سيضمن لك 

التألق أينما ذهبت وعلى كل الطرقات.

 عراقة شاحنات شفروليه.
طراز هاي-كونتري يمتلك كل القدرات 

واإلمكانات التي تحتاجها وتتوقعها كباقة القطر 
ونظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي 

ونظام اإلنارة الكاملة بتقنية LED والنافذة 
الخلفية القابلة لإلنزالق كهربائيًا وصندوق 

 التخزين المطلي بطالء خشن أساسي
من المصنع.

 مقصورة بفخامة الدرجة األولى.
انعم بالجلوس على المقاعد األمامية الحاضنة 

المهواة والملفحة بالجلد البني الفاخر والمثقب 
واحصل على أفضل وضعية جلوس مع ميزة 

تعديل المقعد كهربائيًا بـ12 اتجاہ. أضف إلى ذلك 
ما يقدمه سيلفرادو من أنظمة الرفاهية والترفيه 
كنظام ®Bose الصوتي الفاخر بـ7 مكبرات صوت 

ونظام راديو شفروليه مايلينك1 بشاشة لمس 

ملونة قياس 8 إنش ونظام تشغيل المركبة عن 
بعد وكاميرا الرؤية الخلفية.

بعض األلوان والخصائص متاحة بحسب توفرها في السوق.



المقصورة المزدوجة رباعية 
األبواب بانتظاركم.





سيلفرادو 1500 بمقصورة الركاب رباعية األبواب 
والصندوق القياسي طراز LT 4×4 باللون األحمر 

مع الخصائص المتوفرة.

المساحة الرحبة. سيلفرادو بطراز المقصورة 
المزدوجة رباعية األبواب يقدم المقعد الخلفي 
الذي يتسع لثالثة ركاب، لذلك فإنك ستحصل 
على أماكن مخصصة لحتى ستة ركاب )خمسة 
فقط مع المقاعد األمامية الحاضنة المتوفرة. 

.)LS و WT غير متوفرة في طرازات

الدخول السهل. األبواب الخلفية ذات 
المفاصل األمامية ستجعل من عملية صعود 

المركبة أمرًا في غاية السهولة. في داخل 
المقصورة سينعم ركاب المقاعد الخلفية 

بمساحة رحبة للجلوس وحيز للساقين يبلغ 
86.3 سم.

تخزين كافي لكل المعدات. عندما تحتاج لحيز 
تخزين إضافي ألمتعتك أو معدات العمل أو 
أية أشياء أخرى فكل ما عليك فعله هو طي 

أرضية المقاعد الخلفية نحو األعلى. يتوفر 
حيز تخزين إضافي تحت المقاعد مع فواصل 

تقسيم لتبقي أشيائك مرتبة.

قيادة هادئة. سيلفرادو بالمقصورة المزدوجة 
رباعية األبواب يقدم ختم ثالثي لألبواب 

باإلضافة لتصميم األبواب المغموس ضمن 
تجويف الهيكل وذلك للمساعدة على تخفيض 

الضجيج الناتج عن الرياح.



األداء

سيلفرادو 1500 طراز مقصورة الركاب بالصندوق 
القصير LTZ Z71 4×4 باللون األحمر الداكن )لون 

بتكلفة إضافية( مع المواصفات المتوفرة.





محرك V8 سعة 6.2 لتر المتوفر
واألقوى ضمن نفس الفئة.

بعض األلوان والخصائص متاحة بحسب توفرها في السوق.



)DI( الحقن المباشر للوقود

المحركات





محرك EcoTec3 V8 سعة 5.3 لتر.

)AFM( نظام إدارة الوقود النشط

)VVT( التوقيت المتفاوت للصمامات

285 413
 

3,447
 

355 519
 

5,034
 

420 623
 

5,443
 

محرك V8 سعة 5.3 لتر المتوفر واألفضل باقتصاد 
الوقود مقارنة بأي محرك V8 ضمن فئة البيك-أب1.

القوة الثالثية. باالعتماد على األسس العريقة 
للمحركات ذات الحجرة الصغيرة فإن محركاتنا 
EcoTec3 المتمثلة بمحرك V6 سعة 4.3 لتر 

ومحرك V8 سعة 5.3 لتر ومحرك V8 سعة 
6.2 لتر هي محركات الشاحنات الوحيدة التي 

تقدم ميزة الحقن المباشر للوقود ونظام إدارة 
الوقود النشط ونظام التوقيت المتفاوت 

المستمر للصمامات لتوفر معًا قوة هائلة مع 
كفاءة متميزة باستهالك الوقود.2 إنه المزيج 

المتناغم الذي ال مثيل له لدى المنافسين.

نظام إدارة الوقود النشط. باستشعار الحمولة 
والطلب، ستعمل هذہ الميزة على تحسين 

كفاءة استهالك الوقود عن طريق تحييد عمل 
عدد محدود من االسطوانات عندما تكون 

الطاقة المطلوبة خفيفة ويتم إعادة تفعيل 
تلك االسطوانات عندما ترتفع الحاجة للقوة.

الحقن المباشر للوقود. يقوم النظام بحقن 
الوقود ضمن حجرة اإلحتراق بقيمة تفوق 

1 بحسب تقديرات وكالة حماية البيئة: 14لتر/100كم ضمن المدينة 
و10.2لتر/100كم على الطرقات السريعة لطراز )2WD( و14لتر/100كم ضمن 
 V8 المدينة و10.6لتر/100كم على الطرقات السريعة لطراز )4×4( مع محرك

سعة 5.3 لتر المتوفر وناقل الحركة األوتوماتيكي بـ6 سرعات.
2 بحسب تقديرات وكالة حماية البيئة: 13لتر/100كم ضمن المدينة 

و9.8لتر/100كم على الطرقات السريعة لطراز )2WD( بمحرك V6 سعة 4.3 
لتر و14لتر/100كم ضمن المدينة و10.2لتر/100كم على الطرقات السريعة 

لطراز )2WD( مع محرك V8 سعة 5.3 لتر المتوفر وناقل الحركة 
األوتوماتيكي بـ6 سرعات و14لتر/100كم ضمن المدينة و10لتر/100كم على 
الطرقات السريعة لطراز )2WD( مع محرك V8 سعة 5.3 لتر المتوفر وناقل 

الحركة األوتوماتيكي بـ8 سرعات و15.6لتر/100كم ضمن المدينة 
و11.2لتر/100كم على الطرقات السريعة لطراز )2WD( مع محرك V8 سعة 

6.2 لتر المتوفر.3 يتطلب سيلفرادو 1500 بالمقصورة العادية والصندوق 
القياسي بطراز 4×4.4 قبل أن تشتري مركبة ما أو قبل أن تستخدم تلك 

المركبة للقطر، قم باستعراض قسم القطر بعناية فائقة ضمن دليل 
المالك. وزن الركاب واألمتعة والخيارات واالكسسوارات قد تؤدي لخفض 
األوزان التي ترغب بقطرها.5 يتطلب سيلفرادو 1500 رباعي األبواب بطراز 
المقصورة المزدوجة والصندوق القياسي طراز 2WD أو بمقصورة الركاب 
والصندوق القصير بطراز 2WD مع محرك V8 سعة 5.3 لتر المتوفر وباقة 

القطر القصوى.6 يتطلب سيلفرادو 1500 رباعي األبواب بالمقصورة 
المزدوجة والصندوق القياسي بطراز LTZ 2WD مع محرك V8 سعة 6.2 لتر 

المتوفر وباقة القطر القصوى.

2000 باوند/إنش مربع وذلك لتوزيع الوقود 
بدقة وبسرعة ولتأمين احتراق مثالي.

التوقيت المتفاوت للصمامات. يقوم هذا 
النظام بمراقبة وتعديل فتح وإغالق نقاط 

 الصمامات للوصول إلى الحدود المثالية
لعزم الدوران ضمن المدى الكامل لسرعات 

المحرك المتنوعة.

ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ8 سرعات. 
قياسي في جميع طرازات هاي-كونتري 

وطرازات LTZ بمقصورة الركاب والمقصورة 
المزدوجة وهو ناقل حركة ذو كفاءة عالية 

ويقدم نقالت سلسة للحركة لناقل الحركة 
األوتوماتيكي ثماني السرعات.

بيك-أب المهام الخفيفة األكثر قوة. مع قوة 
420 حصان وعزم 623 نيوتن متر فإن محرك 
V8 سعة 6.2 لتر المتوفر هو المحرك األقوى 

مقارنة مع أي بيك-أب خاص بالمهام 

الخفيفة. سيلفرادو المزود بمحرك V6 سعة 
4.3 لتر يقدم العزم األعظم بالمقارنة مع أي 

 بيك-أب بمحرك V6 قياسي ضمن
نفس الفئة.

حصان

حصان

عند 5300 دد

عند 5600 دد

عند 5600 دد نيوتن متر عند 4100 دد

نيوتن متر عند 4100 دد

نيوتن متر عند 3900 دد قدرات القطر3,4

قدرات القطر4,5

قدرات القطر4,6

العزم

العزم

العزم كغ

كغ

كغ

حصان
V6 4.3 لتر

V8 5.3 لتر

V8 6.2 لتر



عندما نتحدث عن قدرات القطر فإن اسم سيلفرادو 

سيسطع بكل ثقة. سيلفرادو يمتلك العزم 

 ومتطلبات نقل الحركة الالزمة لقطر حتى

5,443 كغ1 لتنعم بقدرات هائلة وتقهر ما يظنه 

اآلخرين مستحياًل. األمر ال ينتهي عند هذا الحد، 

ألننا زودنا سيلفرادو بالعديد من المزايا التي تصل 

به لحدود الكمال عندما يتعلق األمر بالقطر.

1 يتطلب سيلفرادو LTZ 1500 بالمقصورة المزدوجة رباعية األبواب 
والصندوق القياسي مع ميزة الدفع الثنائي أو سيلفرادو LTZ بمقصورة 
الركاب والصندوق القصير مع ميزة الدفع الثنائي بمحرك V8 سعة 6.2 

لتر و باقة قدرات القطر القصوى. قبل أن تشتري مركبة ما أو قبل أن 
تستخدم تلك المركبة للقطر، قم باستعراض قسم القطر بعناية فائقة 

ضمن دليل المالك. وزن الركاب واألمتعة والخيارات واالكسسوارات قد 
تؤدي لخفض األوزان التي ترغب بقطرها.  

القطر





سيلفرادو 1500 طراز مقصورة الركاب 
بالصندوق القصير LTZ Z71 4×4 باللون 

األزرق الداكن المعدني )لون بتكلفة 
إضافية( مع المواصفات المتوفرة.

قدرة قطر تصل
حتى 5,443 كغ.1



بعض األلوان والخصائص متاحة بحسب توفرها في السوق.

سيلفرادو 1500 بمقصورة الركاب والصندوق 
القصير طراز هاي-كونتري 4×4 باللون البرونزي 

المعدني )لون بتكلفة إضافية(، معروض مع 
الخصائص المتوفرة.

تحكم تأرجح المقطورة. يعمل هذا النظام 
باستخدام حساسات نظام StabiliTrak للتحكم 

االلكتروني بالثبات ليستشعر تأرجح المقطورة 
ويقوم بعدها بتطبيق الفرملة الخاصة بالمركبة 

وفرملة المقطورة )إذا كانت المقطورة مزودة 
بها( ليساعدك على العودة إلى المسار الصحيح.

مرتفعات شديدة؟ ال يوجد مشكلة. مع نظام 
المساعدة على البدء بصعود المرتفعات حيث 

ستقوم الحساسات باستشعار ميالن سيلفرادو 
في حال كان الميالن بمعدل 5 بالمئة أو أكثر. 

سيتم تطبيق الفرملة بشكل لحظي أو حتى 
يبدأ التسارع بعد الضغط على دواسة الوقود 

وذلك لمنع عودة المركبة إلى الوراء. نظام تحديد 
مستوى الفرملة األوتوماتيكي يستشعر رغبتك 

بإبطاء سرعة سيلفرادو ليقوم بتطبيق نمط 
ومستوى الفرملة المالئم ليساعدك على البقاء 

ضمن السرعة المرغوبة.
باقة قدرات القطر القصوى. مع محرك V8 سعة 

6.2 لتر المتوفر وباقة قدرات القطر القصوى 

التي تتضمن )المحور الخاص بالمهام الشاقة 
والنوابض الخلفية ذات القدرات العالية وتحكم 
فرملة المقطورة المدمج ونظام التبريد المعزز 

ونظام امتصاص الصدمات ذو المعايير المعدلة( 
سترتفع قدرات ومستويات التحكم لتتمكن 

من قطر حتى 5,443 كغ.1,2 مع محرك V8 سعة 
5.3 لتر المتوفر وباقة قدرات القطر القصوى 

سيمكنك قطر حتى 5,034 كغ.2,3





1
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1 يتطلب سيلفرادو 1500LTZ بالمقصورة المزدوجة رباعية األبواب 
والصندوق القياسي مع ميزة الدفع الثنائي أو سيلفرادو LTZ بمقصورة 

الركاب والصندوق القصير مع ميزة الدفع الثنائي بمحرك V8 سعة 6.2 لتر 
وباقة قدرات القطر القصوى. 2 قبل أن تشتري مركبة ما أو قبل أن تستخدم 

تلك المركبة للقطر، قم باستعراض قسم القطر بعناية فائقة ضمن دليل 
المالك. وزن الركاب واألمتعة والخيارات واالكسسوارات قد تؤدي لخفض 

األوزان التي ترغب بقطرها. 3 يتطلب سيلفرادو بالمقصورة المزدوجة رباعية 
األبواب والصندوق القياسي أو بمقصورة الركاب والصندوق القصير بميزة 

 الدفع الثنائي مع محرك V8 سعة 5.3 لتر المتوفر وباقة قدرات
القطر القصوى.

الثقة الكاملة مع مزايا القطر الشاملة.

1.  كاميرا الرؤية الخلفية المتوفرة مزودة بخطوط توجيه ذكية لتساعدك على وصل المقطورة.

2.  قم بتفقد فرامل المقطورة مع نظام تحكم فرملة المقطورة المدمج الذي يعرض مستوى قوة الفرملة المطبقة 
ضمن مركز معلومات القيادة الخاص بالسائق.

3.  وضعية القطر/السحب تقوم بتعديل نقالت نظام نقل الحركة لتخفيض مستوى دوران نقالت الحركة عند قطر أو 
سحب األوزان الثقيلة أو عند القيادة على المنحدرات القاسية.



الحمولة

حمولة قصوى تبلغ 1,025 كغ1. سيلفرادو يقدم 
العديد من مقاسات الصندوق التي تساعدك 

على تحميل األوزان الثقيلة. الصندوق القياسي 
يبلغ ”6 ’6 ومتوفر مع جميع خيارات المقصورة. 

 يتوفر أيضًا صندوق ”8 ’5 القصير مع
مقصورة الركاب.

الصندوق الفوالذي فائق القوة. أرضية صندوق 
البيك-أب مصنوعة بحرفية عالية من الفوالذ 

شديد القساوة والمشكل آليًا بأحدث التقنيات 
الصناعية. إنه أقوى وأخف وزنًا وأكثر مقاومة من 

أرضية الصندوق الفوالذي التقليدي.
خطافات الربط المتينة. ستساعدك على تثبيت 

األحمال واألمتعة بالطريقة التي تفضلها مع 
أربع خطافات سفلية قياسية وخطافات علوية 

متوفرة وقابلة للتحريك. هذہ الخطافات العلوية 
 الحائزة على براءة اختراع قادرة على تحمل

113 كغ لكل واحدة منها ويمكن تثبيتها بتسعة 

أماكن مختلفة منتشرة ضمن الصندوق وذلك 
باالعتماد على نوعية وأوزان األشياء المحمولة.
إقفال وفتح البوابة الخلفية كهربائيًا بالتحكم 

عن بعد. سيلفرادو يوفر ميزة فتح وإقفال بوابة 
الصندوق كهربائيًا بالتحكم عن بعد )متوفرة(. 

ميزة الفتح واإلغالق السهل لبوابة الصندوق 
 LT, LTZ, Z71 هي ميزة قياسية في طرازات

وطراز هاي-كونتري حيث تعمل باستخدام 
نظام التخميد عبر قضيب اإللتواء لتفتح البوابة 

بسهولة ونعومة وبدون أصوات مزعجة، كما 
يمكن إغالقها باستخدام يد واحدة فقط لتتمكن 

من تحميل وتفريغ األمتعة بسهولة تامة.

سيلفرادو 1500 بالمقصورة المزدوجة رباعية 
األبواب والصندوق القياسي بطراز 4×4 الخاص 

باللون الفضي المعدني والخصائص المتوفرة.
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 V8 1 يتطلب سيلفرادو 1500 بالمقصورة المزدوجة رباعية األبواب مع محرك
سعة 5.3 لتر المتوفر وباقة قدرات القطر القصوى. المقصود من هذہ 

المعدالت للحمولة القصوى هو التوضيح والمقارنة فقط. قبل أن تقوم 
بشراء مركبة ما أو تستخدمها لسحب األشخاص أو األمتعة، قم باستعراض 
دليل المالك بعناية وتأكد من قدرات التحميل الخاصة بمركبتك والموضحة 

ضمن لصاقة خاصة موجودة في تجويف فتحة باب السائق.

حماية فائقة للصندوق.

 1.  مع باقة حماية الصندوق التي يتم تركيبها من قبل الوكيل والمتوفرة من قسم اكسسوارات شفروليه فإنك 
ستحصل على طبقة حماية الصندوق وغطاء الصندوق مع ميزة الفتح السهل وخطافات التثبيت العلوية.

2.  مصابيح LED المتوفرة تحت حواف الصندوق ستضيء الصندوق بشكل ممتاز خصوصًا في األوقات المعتمة أو 
عندما يكون غطاء الصندوق مغلقًا. معروض مع طبقة الطالء الخشن المتوفرة.

3.  الدرجة الخلفية على زاوية المصد الخلفي تحتوي سطح يمنع اإلنزالق كما يوجد قبضة مجوفة في الزاوية العلوية 
لحواف الصندوق وذلك لتسهيل وصولك لألحمال الموجودة في الصندوق.



الهندسة

الفوالذ عالي المتانة. هيكل سيلفرادو مصنوع 
بعناية فائقة ليقضي على اإلهتزاز ويوفر قيادة 

أكثر نعومة وتحكمًا أكبر. ذلك بدورہ يوفر 
مقصورة هادئة حيث أن معظم بنية المقصورة 

مبنية من الفوالذ عالي المتانة بما في ذلك 
أعمدة وقضبان سكك السقف وألواح الحماية.

هيكل مصنوع بتقنية ضغط الماء )هايدروفورم(. 
سيلفرادو يقدم هيكاًل صندوقيًا من الفوالذ 

عالي المتانة ومصنوع بتقنية الماء المضغوط. 
تمتد تسعة مكونات تصالبية ملحومة عبر الهيكل 

لتقدم دعمًا جانبيًا كبيرًا. هذا الهيكل القاسي 
مدموج بأجزاء الجسم اإلنسيابي لتنعم بقيادة 

 مريحة أثناء القطر والسحب والسير على
الطرقات الوعرة.

نظام التوجيه الكهربائي بتقنية المسننات. يقوم 
 هذا النظام يدعم اإلقتصاد باستهالك الوقود

إذا ما قارناہ باألنظمة المدعومة بمحركات. ميزة 
الدعم المتنوع مدروسة خصيصًا لتقدم دعمًا 
أقل أثناء السير بسرعة على الطرقات السريعة 
وذلك لتقديم شعورًا أكبر بصالبة المقود في 

الوضع المركزي، وتقدم دعمًا أكبر لحركة المقود 

مما ينتج عنه خفض الجهد اليدوي الالزم لتحريك 
المقود أثناء المناورات في األماكن الضيقة.
نظام التعليق األمامي بتقنية النابض-فوق-
ممتص-الصدمات. نظام التعليق المستقل 

بالكامل يقدم سيطرة محكمة تمامًا. ممتص 
الصدمات األمامي مصمم ليستجيب ألدق 

األجسام المكونة للطريق. العازل ذو النابض 





القوة الحقيقية
للفوالذ الصلب.

الثخين ومعدل النابض المرتفع يقدمان قيادة 
مليئة بالتحكم. قضيب الموازنة بقياس 34 ملم 

يدعم ثبات المركبة.
النوابض المعايرة متعددة الطبقات. النوابض 

 الخلفية ثنائية المرحلة تقدم توازنًا تامًا بين
القيادة السلسة وقدرات السحب والتحميل. 

لقد تمت معايرة تلك النوابض لتقليل الضجيج 
ومقاومة التآكل.

دوارات الفرملة من DURALIFE. الدوارات 
الحديدية الحصرية والمعالجة بتكنولوجيا 

النايتروكربون )FNC( لتقسية سطحها وهذا 
يساعد على مضاعفة عمر الدوار. كما أنها تقدم 

 الحماية ضد الصدأ لتمنع اهتزاز المقود
أثناء الفرملة.

تصميم المحور فائق المتانة. طرازات سيلفرادو 
المختارة مع باقة قدرات القطر القصوى تقدم 

المحور الخلفي مع نظام تعشيق التروس ذو 
الحلقة الكبيرة المصمم لمعالجة قدرة القوة 
المتزايدة ويقدم أداًء مديدًا يعتمد عليه. نظام 

إقفال النظام التفاضلي الخلفي األوتوماتيكي 
الخاص بالمهام الشاقة يقدم قدرة سحب أكبر 

أثناء السير على الطرقات الوعرة.



باقة Z71. سيلفرادو حاضرة 
القتحام الطرق الوعرة.

سيلفرادو 1500 طراز مقصورة الركاب بالصندوق 
 القصير LTZ Z71 4×4 باللون األزرق الداكن المعدني

)لون بتكلفة إضافية( مع المواصفات المتوفرة.





الدرجات األنبوبية قياس 3 إنش المركبة 
من قبل الوكيل والمتوفرة في قسم 

إكسسوارات شفروليه.

تكنولوجيا Z71 للطرق الوعرة. استعد القتحام 
الطرق الوعرة مع مصدات اإلهتزاز وممتصات 

 RANCHO الصدمات أحادية األنبوب من
وتصفيح الحماية لعلبة نقل الحركة الموجودة 

أسفل الهيكل واإلطارات المخصصة لجميع 
أنواع الطرقات. نظام التحكم عند نزول 

المنحدرات يتيح لك الحفاظ على سرعتك عند 
نزول المنحدرات المتنوعة.

المظهر الخشن. التصميم الحديث يجمع 
بين المصد األمامي بلون الهيكل والقضيب 

المركزي للشبك األمامي مع خطافات السحب 
السوداء. طراز LT Z71 يقدم لمسات الشبك 

األمامي باللون األسود الالمع وأغطية المرايا 
بلون الهيكل، بينما طراز LTZ Z71 يضيف 
لمسات الكروم وأغطية المرايا من الكروم.

داخل طراز Z71. باقة Z71 تقدم وبشكل 
حصري لوحة عدادات خاصة مع رسوم متميزة.  

شاشة الطرق الوعرة الموجودة ضمن مركز 
معلومات القيادة تبقيك على اطالع مستمر 

ألداء سيلفرادو Z71 على الطرقات وذلك 
يتضمن مستويات تأرجح وميالن المركبة 
باإلضافة إلى زاوية العجلة ووضعية نظام 

الدفع الرباعي. 

أحكم السيطرة. هل أنت مستعد لسحق 
الحصى والرمال والوحل؟ سيقوم نظام 

اإلقفال األوتوماتيكي التفاضلي الخلفي 
والحصري لدينا باإلستجابة خالل أجزاء من 

األلف من الثانية عند استشعار حاالت الجر 
المنخفض وذلك لتحسين الحركة األمامية 

حيث يتم أخذ القوة من العجلة ذات التماسك 
األقل وتحويلها إلى العجلة ذات الجر األعلى 

وذلك لإلستمرار بالحركة بشكل أفضل.
صندوق العدة برسوم الماس والمتوفر 

من إكسسوارات شفروليه.



التصميم الداخلي

قد تتنوع بعض المواصفات بحسب البلد.





أهاًل بكم 
بالمقصورة الرحبة.

قد تتنوع بعض المواصفات بحسب البلد.

LTZ 1500 مقصورة سيلفرادو 
بمقصورة الركاب بلون رمال الصحراء مع الجلد 

المثقب ولمسات المقصورة باللون البني 
والخصائص المتوفرة.



1 فعالية تكنولوجيا التواصل مع الهاتف الذكي ونظام شفروليه مايلينك تتنوع بحسب الطراز. الفعالية الكاملة تتطلب التوافق مع ميزة بلوتوث وهاتف ذكي متوافق والتوصيل عبر منفذ USB لبعض األجهزة.

الدخول السهل لهاتفك الذكي. عبر تكنولوجيا 
التواصل المباشر مع الهاتف الذكي يمكنك أن 
تتفاعل بشكل مباشر مع التطبيقات المتوافقة 

ضمن الهواتف المختارة. هذہ األنظمة تضع 
جزءًا من مزايا هاتفك الذكي ضمن شاشة عرض 

نظام شفروليه مايلينك1 بطريقة سهلة وذكية. 
يمكنك أن تدخل لهاتفك وللرسائل القصيرة 
والموسيقى باإلضافة للعديد من تطبيقات 

الموسيقى المفضلة لديك.

األداء الفائق مع الهدوء الفائق. التصميم 
الخارجي اإلنسيابي واألبواب المغموسة ذات 

الختم الثالثي والمواد العازلة للصوت باإلضافة 
لصمامات العادم وتقنيات إلغاء الضجيج 

الموجودة في طرازات محرك V8 سعة 6.2 لتر 
تقدم هدوءًا يفوق كل التوقعات.

منافذ الشحن الكهربائي. بحسب الطراز الذي 
تختارہ فإنك ستحصل على العديد من منافذ 
الطاقة التي تلبي احتياجاتك: مع العديد من 

منافذ USB ومن 1 إلى 4 منافذ طاقة إضافية 
ومنفذ الطاقة الكهربائية المتوفر بفرق جهد 

230 فولط فإن ركاب المقاعد األمامية والخلفية 

سيبقون على تواصل مستمر بعالمهم. أضف 
إلى ذلك لوحة الشحن الالسلكي2 المتوفرة التي 

 تتيح لك شحن الهواتف الذكية 
المتوافقة السلكيًا.

قدرات تليق بشاحنة سيلفرادو. الكونسول 
األرضي المركزي المتوفر يقدم حيز تخزين كبير 
يتسع ألجهزة الكومبيوتر المحمول أو األشياء 

األخرى كالملفات الكبيرة. أضف إلى ذلك تتوفر 
جيوب التخزين القابلة للحمل والمدمجة ضمن 

األبواب لتتمكن من الوصول لكل األشياء 
الموجودة ضمنها.
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1 غير متوافق مع جميع األجهزة.
2 النظام يقوم بشحن جهاز واحد متوافق مع أجهزة PMA أو QI. بعض 

األجهزة تتطلب قابس أو غطاء خلفي. للتحقق من توافقية األجهزة يرجى 
زيارة my.chevrolet.com/learn للتفاصيل.

 3 يرجى زيارة my.chevrolet.com/learn لمعرفة األجهزة
المتوافقة مع المركبة.

كل ما تحتاج في متناول يديك.

 1.  صندوق القفازات العلوي ونظيرہ السفلي يوفران مكانًا لتخزين األشياء المتنوعة. وذلك باإلضافة للعديد من 
أماكن التخزين المتنوعة.

2.  نظام شفروليه مايلينك المتوفر يتيح لك ترتيب األيقونات والخصائص ضمن شاشة اللمس الملونة اإلختيارية 
قياس 7 إنش أو 8 إنش باإلضافة لميزة التوصيل المباشر مع الهاتف الذكي.

3.  سيلفرادو بالمقصورة المزدوجة رباعية األبواب يقدم مساحة تخزين ضخمة عند طـــي المقعد الخلفي. وعندما يكون 
معك ركاب فإنهم سينعمون براحة فائقة بفضل حيز الساقين الخلفي الذي يبلغ 86 سم. 



األمان





نظام المساعدة على الركن األمامي 

والخلفي. هذا النظام يعتبر مثاليًا عند 

اإلصطفاف ببطء ضمن مواقف 

السيارات حيث يستشعر هذا النظام 

المتوفر األجسام الثابتة وينبهك في 

حال كانت قريبة. في حال كانت 

مركبتك مجهزة بكاميرا الرؤية الخلفية 

فإنها ستعمل بشكل أوتوماتيكي 

ضمن شاشة العرض المركزية لتنقل 

لك صورة مباشرة لما هو موجود 

خلف سيلفرادو.

نظام المصابيح الشعاعية الذكية 

وعالية األداء.

عند استشعار قدوم مصابيح رئيسية 

أو عند اكتشاف مصابيح خلفية 

أمامك فإن نظام المصابيح 

الشعاعية الذكية IntelliBeam ذو 

الشعاع المرتفع يقوم بتعديل الشعاع 

الضوئي بشكل آلي بين الشعاع 

المرتفع والمنخفض.

ستة وسائد هوائية. 

سيلفرادو يقدم ستة وسائد هوائية1 

ونظام حساسات بمحيط 360 درجة 

يتضمن الوسائد األمامية أحادية 

 نظام المحافظة على المسار.  
عند تجاوز سرعة 60كم/سا فإن نظام 

المراقبة الذي يعتمد على كاميرات 
خاصة سيراقب خطوط المسار 

الموجودة على الطريق ويقوم بتعديل 
حركة المقود بلطف إذا بدأت المركبة 

بتغيير مسارها دون استخدام إشارة 
اإلنعطاف.

كاميرا الرؤية الخلفية.
عند وضع ناقل الحركة على وضعية 

الرجوع فإن كاميرا الرؤية الخلفية 
المتوفرة مع خطوط التوجيه 

التفاعلية ستتيح للسائق أن يرى 
األجسام الموجودة خلف سيلفرادو 
بشكل مباشر عبر الشاشة المركزية 
المتوفرة وهذا بدورہ يسهل عملية 

الرجوع للخلف أو ربط المقطورة.

باقة تنبيه السائق المعززة والمتوفرة 
تقدم المزايا التي تساعد وتحمي 

السائق من األخطار المحتملة وتلك 
المزايا تشمل مقعد تنبيه األمان 

الخاص بالسائق وتنبيه اإلصطدام 
األمامي ونظام المساعدة على الركن 

األمامي والخلفي ونظام الشعاع 
.IntelliBeam الضوئي الذكي

مقعد تنبيه األمان للسائق. 
هذا المقعد المتوفر يستخدم 

اهتزازات ونبضات موجهة من فرش 
المقعد بداًل من إصدار تنبيهات تحذير 
اإلصطدام الصوتية وذلك للمساعدة 

على تحديد إتجاہ مخاطر اإلصطدام 
 المحتملة. هذا التنبيه الحائز على

 براءة إختراع يعمل بالتوازي
والتناغم مع أنظمة الحماية من 

اإلصطدام األخرى.

تنبيه اإلصطدام األمامي. 
تعمل هذہ الميزة المتوفرة على 

المراقبة المستمرة لمدى اقتراب 
سيلفرادو من المركبة الموجودة في 
الجهة األمامية. إذا استشعر النظام 

بأن واجهة سيلفرادو األمامية اقتربت 
من اإلصطدام بالمركبة الموجودة 

في الجهة األمامية فإنه يقوم بتنبيه 
 السائق من خطر احتمال

وقوع اإلصطدام.

المرحلة. تتوفر أيضًا الستائر الرأسية 

الخاصة باإلصطدام الجانبي مع 

 الوسائد الهوائية المثبتة

بالمقعد والخاصة بالحماية في 

حاالت اإلنقالب.

األمان يبدأ من عندك. 

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.

تحيطكم باألمان.

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.



من اليسار إلى اليمين: سيلفرادو 1500 بالمقصورة المزدوجة 
رباعية األبواب والصندق القياسي 4×4 باللون الفضي 

المعدني، سيلفرادو 2500HD بالمقصورة المزدوجة رباعية 
األبواب والصندوق القياسي 4×4 باللون األبيض مع 

الخصائص المتوفرة، سيلفرادو 1500 بالمقصورة العادية 
 3500HD باللون األبيض مع الخصائص المتوفرة، وسيلفرادو

بالمقصورة الهيكلية باللون األبيض مع قاّلب متوفر في 
األسواق.





 سيلفرادو حاضر ألقسى مهام العمل منذ اللحظة 

األولى التي يغادر فيها أرض المصنع. لتضمن 

مالئمة سير أعمالك على أفضل وجه فإن شفروليه 

مستعدة لتلبي كافة احتياجات أعمالك.

قدرات فائقة
إلنجاز األعمال.



سيلفرادو يلبي ذوقك واحتياجاتك. 

هذہ مجموعة من اإلكسسوارات المتوفرة والخاصة 

بسيلفرادو. للتعرف على المجوعة الكاملة يرجى زيارة 

chevroletarabia.com/accessories

اإلكسسوارات





سيلفرادو 1500 رباعي األبواب بالمقصورة 
المزدوجة والصندوق القياسي طراز LT 4X4 باللون 

 األحمر مع إكسسوارات شفروليه المركبة
 من قبل الوكيل والمتاحة عبر

chevroletarabia.com/accessories

الدرجات الكرومية المدورة المركبة من 
قبل الوكيل والمتوفرة من إكسسوارات 

شفروليه ضمن موقع 
chevroletarabia.com/accessories

 عجالت كروم ذات 6 أصالع
 منقسمة قياس 20" والمتوفرة

من إكسسوارات شفروليه.



الطراز
طول

صندوق األمتعة
المحرك
القياسي

المحرك
اإلختياري

ناقل الحركة
أسلوب الدفعاألوتوماتيكي

المقصورة العادية
WT6'6"4.3L V65.3L V862-سرعاتWD/4x4

LS6'6"4.3L V65.3L V862-سرعاتWD/4x4

LT6'6"5.3L V8-62-سرعاتWD/4x4

LT Z716'6"5.3L V8-64-سرعاتx4

المقصورة المزدوجة رباعية األبواب 

WT6'6"4.3L V65.3L V862-سرعاتWD/4x4

LS6'6"4.3L V65.3L V862-سرعاتWD/4x4

LT6'6"5.3L V8  -62-سرعاتWD/4x4

LT Z716'6"5.3L V8-64-سرعاتx4

LTZ6'6"5.3L V86.2L V882-سرعاتWD/4x4

LTZ Z716'6"5.3L V86.2L V884-سرعاتx4

مقصورة الركاب - الصندوق القصير
WT5'6"4.3L V65.3L V862-سرعاتWD/4x4

LS5'6"4.3L V65.3L V862-سرعاتWD/4x4

LT5'6"5.3L V8-64-سرعاتx4

LT Z715'6"5.3L V8-64-سرعاتx4

LTZ5'6"5.3L V86.2L V884-سرعاتx4

LTZ Z715'6"5.3L V86.2L V884-سرعاتx4

84x4-سرعات5.3L V86.2L V8"6'5هاي-كونتري

     
مقصورة الركاب - الصندوق القياسي

WT6'6"5.3L V8-64-سرعاتx4

LS6'6"5.3L V8-64-سرعاتx4

LT6'6"5.3L V8-64-سرعاتx4

LT Z716'6"5.3L V8-64-سرعاتx4

LTZ6'6"5.3L V86.2L V884-سرعاتx4

LTZ Z716'6"5.3L V86.2L V884-سرعاتx4

84x4-سرعات5.3L V86.2L V8"6'6هاي-كونتري





معدالت الحمولة وقدرات القطر

1 مع محرك V8 سعة 6.2 لتر المتوفر. 2 قياسي في طرازات مقصورة الركاب بالصندوق القياسي. 3 تقييمات األحمال القصوى هي للمقارنة فقط. قبل أن تقوم بشراء مركبة ما أو تستخدمها لسحب األشخاص أو األمتعة، قم باستعراض دليل المالك بعناية وتأكد من قدرات التحميل 
الخاصة بمركبتك والموضحة ضمن لصاقة خاصة موجودة في تجويف فتحة باب السائق. 4 قبل أن تشتري مركبة ما أو قبل أن تستخدم تلك المركبة للقطر، قم باستعراض قسم القطر بعناية فائقة ضمن دليل المالك. وزن الركاب واألمتعة والخيارات واالكسسوارات قد تؤدي لخفض 

األوزان التي ترغب بقطرها

المحركالطراز
معدل

المحور

الحمولة 
القصوى 

)كغ(3 
قدرات القطر

القصوى4

المقصورة العادية

المقصورة العادية الصندوق 
القياسي بالدفع الثنائي

4.3L V63.238892,721

5.3L V83.088613,129

5.3L V83.428614,036

المقصورة العادية الصندوق 
القياسي بالدفع الرباعي

4.3L V63.428433,447

5.3L V83.088342,993

5.3L V83.428341,632

المقصورة المزدوجة 
رباعية األبواب

المقصورة المزدوجة رباعية 
األبواب بالصندوق القياسي 

والدفع الثنائي

4.3L V63.238432,540

5.3L V83.088432,902

5.3L V83.428434,263

5.3L V83.731,0254,989 مع باقة القطر القصوى

5.3L V83.428254,263 أوتوماتيكي ثماني السرعات

5.3L V8 أوتوماتيكي ثماني السرعات مع 
باقة القطر القصوى

3.429935,443

6.2L V83.238254,263

6.2L V83.429705,443 مع باقة القطر القصوى

المقصورة المزدوجة رباعية 
األبواب بالصندوق القياسي 

والدفع الثنائي

4.3L V63.428213,220

5.3L V83.088252,812

5.3L V83.428254,173

5.3L V83.731,0064,944 مع باقة القطر القصوى

5.3L V83.428024,173 أوتوماتيكي ثماني السرعات

5.3L V8 أوتوماتيكي ثماني السرعات مع 
باقة القطر القصوى

3.429754,898

6.2L V83.237984,173

6.2L V83.429435,352 مع باقة القطر القصوى

المحركالطراز
معدل

المحور

الحمولة 
القصوى

)كغ(3
قدرات القطر

القصوى4

مقصورة الركاب

مقصورة الركاب الصندوق 
القصير بالدفع الثنائي

4.3L V63.238342,494

5.3L V83.088112,902

5.3L V83.428114,263

5.3L V83.739795,034 مع باقة القطر القصوى

5.3L V83.427984,263 أوتوماتيكي ثماني السرعات

5.3L V8 أوتوماتيكي ثماني السرعات مع 
باقة القطر القصوى

3.429614989

مقصورة الركاب الصندوق 
القصير بالدفع الرباعي

4.3L V63.428023175

5.3L V83.087842766

5.3L V83.427844127

5.3L V83.739664898 مع باقة القطر القصوى

5.3L V83.427804127 أوتوماتيكي ثماني السرعات

5.3L V8 أوتوماتيكي ثماني السرعات مع 
باقة القطر القصوى

3.429484898

6.2L V83.237664127

6.2L V83.429115307 مع باقة القطر القصوى

مقصورة الركاب الصندوق 
القياسي بالدفع الرباعي

5.3L V83.087662766

5.3L V83.427664127

5.3L V83.739434898 مع باقة القطر القصوى

5.3L V83.427524127 أوتوماتيكي ثماني السرعات

5.3L V8 أوتوماتيكي ثماني السرعات مع 
باقة القطر القصوى

3.429204853

6.2L V83.237484121

6.2L V83.428935307 مع باقة القطر القصوى



سيلفرادو LS باإلضافة أو باالستبدال مع مواصفات طراز WT فإن طراز LS يتضمن:
مرايا خارجية بأغطية سوداء مدفأة وقابلة للتعديل كهربائيًا وتتضمن مرآة مساعدة صغيرة للسائق

مصد أمامي كروم

درجة كروم في زاوية المصد الخلفي

إقفال البوابة الخلفية بالتحكم عن بعد

دخول المركبة بدون مفتاح

عجالت ستانلس ستيل قياس "17

نظام شفروليه مايلينك4 مع شاشة لمس ملونة قياس 7 إنش

تكنولوجيا بلوتوث5 للتوصيل الالسلكي للهواتف المختارة

سيلفرادو WT يتضمن:
محرك EcoTec3 V6 سعة 4.3 لتر

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات

DURALIFE فرامل قرصية مانعة لإلنغالق على العجالت األربعة مع دوارات الفرملة

وسائد هوائية ثنائية المرحلة أمامية ولإلصطدام الجانبي1 للسائق والراكب األمامي، تتضمن نظام استشعار وجود الراكب

وسائد هوائية لإلصطدام الجانبي للمقاعد األمامية والخلفية الواقعة في الجهة الخارجية، تتضمن نظام استشعار وجود الراكب

نظام StabiliTrak للتحكم االلكتروني بالثبات مع نظام المساعدة على منع اإلنقالب وتحكم السحب، يشمل تحكم الكتروني 
بتأرجح المقطورة ونظام المساعدة على البدأ بصعود المرتفعات

مصابيح رئيسية HID عالية األداء وبنظام الشعاع الضوئي مع مصابيح LED للقيادة النهارية

مرايا خارجية سوداء وقابلة للتعديل يدويًا

مصد أمامي أسود

درجة مساعدة على زاوية المصد الخلفي

مقابض األبواب باللون األسود

أغطية حماية للبوابة الخلفية وسكة الصندوق

بوابة خلفية قابلة للقفل

عجالت فوالذ مطلية قياس"17 

ستيريو AM/FM مع شاشة ملونة قياس 4.2 إنش، منفذ 2USB ومنفذ إدخال إضافي

نظام صوتي مع 4-مكبرات صوت )طرازات المقصورة العادية(

نظام صوتي مع 6-مكبرات صوت )الطرازات رباعية األبواب ذات المقصورة المزدوجة ومقصورة الركاب(

مركز معلومات القيادة مع شاشة أحادية اللون قياس 3.5 إنش

تحكم أحادي المنطقة بالمناخ مع تكييف الهواء

تثبيت السرعة
نوافذ كهربائية مع ميزة الفتح السريع باإلضافة لميزة الفتح واإلغالق السريع جهة مقعد السائق )الطرازات رباعية األبواب ذات 

المقصورة المزدوجة ومقصورة الركاب( 
أقفال كهربائية لألبواب

مقاعد أمامية منقسمة بنسبة 40/20/40 تتسع 3 ركاب، فرش فينيل

مقعد الصف الثاني يطوى بالكامل، يتسع لثالث ركاب )طرازات رباعية األبواب ذات المقصورة المزدوجة(

المقعد الخلفي منقسم بنسبة ٦٠/٤٠، ٣ ركاب )المقصورة المزدوجة رباعية األبواب(
أرضية من المطاط بلون الغرافيت

اختر مزايا المركبة





سيلفرادو LT باإلضافة أو باالستبدال مع مواصفات طراز LS فإن طراز LT يتضمن:
محرك EcoTec3 V8 سعة 5.3 لتر

مرايا خارجية بأغطية بلون الهيكل مدفأة وقابلة للتعديل كهربائيًا وتتضمن مرآة مساعدة صغيرة للسائق

ألواح على جانبي المركبة بلون الهيكل

مقابض األبواب بلون الهيكل

شبك كروم مع إطار كروم

البوابة الخلفية بميزة الفتح واإلغالق السهل

عجالت ألومنيوم فاتح قياس "17

تلفيح لمنطقة حيز العجالت الخلفية

نظام شفروليه مايلينك4 مع شاشة لمس ملونة قياس 8 إنش

مشغل CD/MP3 أحادي الفتحة

مركز معلومات القيادة مع شاشة ملونة قياس 4.2 إنش

عجلة قيادة ملفحة بالجلد مع أزرار التحكم المثبتة على المقود للتحكم بالصوت وتثبيت السرعة

المقعد األمامي متصل ومقسم بنسبة 40/20/40 مع تعديل يدوي لمنطقة الظهر في مقعد السائق وحيز تخزين قابل للقفل 
ضمن وسادة المقعد وجيوب تخزين

حاجبات شمس ومرايا زينة مع إضاءة لمقعدي السائق والراكب األمامي

منفذ كهربائي 230 فولط

سجاد ملون مع واقيات من مطاط الفينيل لألرضية

اختر مزايا المركبة

1 مالحظة بخصوص سالمة الطفل: دائما استعمل أحزمة األمان وأدوات التثبيت المناسبة لألوالد بحسب العمر و الحجم 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 أبًدا 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 معلومات السالمة. 2 غير متوافق مع جميع األجهزة. 4 تتنوع وظائف 

نظام شفروليه مايلينك بحسب الطراز. الفعالية الكاملة لنظام شفروليه مايلينك تتطلب التوافق مع ميزة بلوتوث والهاتف الذكي والتوصيل عبر الـUSB لبعض األجهزة. 5 قم بزيارة my.chevrolet.com/learn لمعرفة أي الهواتف متوافقة مع مركبتك.

سيلفرادو LT Z71 باإلضافة أو باالستبدال مع مواصفات طراز LT فإن طراز LT Z71 يتضمن:
باقة Z71 للطرق الوعرة

باقة القطر

نظام التحكم بنزول المنحدرات

نظام تفاضلي خلفي عالي األداء بإقفال أوتوماتيكي

Rancho ممتصات الصدمات أحادية األنبوب من

خطافات السحب

درع حماية أسفل الهيكل

درع حماية لعلبة ناقل الحركة

إطار الشبك بلون الهيكل

حواف المصابيح الرئيسية بلون الهيكل

مصد أمامي بلون الهيكل

درجة بلون الهيكل على زاوية المصد الخلفي

عجالت ألومنيوم فاتح قياس "18

LED مصابيح الضباب

Z71 تصميم فريد للشبك مع شعار

لصاقات Z71 على صندوق البيك-أب

صفائح العتبات الخاصة بباقة Z71 من المعدن المصقول

Z71 لوحة عدادات خاصة بطراز



سيلفرادو LTZ باإلضافة أو باالستبدال مع مواصفات طراز LT فإن طراز LTZ يتضمن:
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات )طرازات مقصورة الركاب(

مبرد إضافي خارجي لزيت ناقل الحركة

نظام تفاضلي خلفي عالي األداء بإقفال أوتوماتيكي

باقة القطر

خطافات السحب

نظام منع السرقة، للدخول غير المصرح به

مصابيح رئيسية LED مع عالمة مميزة

مصابيح خلفية LED مع عالمة مميزة

LED مصابيح الضباب

شبك كروم مع إطار كروم بنقشات كروم

حواف المصابيح الرئيسية من الكروم

لوحات جانبية من الكروم

إطار من الكروم حول الهيكل

مقابض األبواب من الكروم
مرايا خارجية مدفأة وقابلة للتعديل كهربائيًا وللطي كهربائيًا مع أغطية من الكروم مع ميزة التعتيم األوتوماتيكي في جهة السائق 

ومرآة مساعدة صغيرة للسائق مع إشارات اإلنعطاف المدمجة وإنارة أرضية

عجالت ألومنيوم فاتح قياس "18

كاميرا الرؤية الخلفية مع خطوط التوجيه الذكية

نظام تشغيل المركبة عن بعد

نظام التحكم بالمناخ األوتوماتيكي ثنائي المنطقة

المرآة الداخلية مع ميزة التعتيم األوتوماتيكي

مانع الضباب على الزجاج الخلفي

عمود عجلة القيادة قابل للتعديل األفقي والعمودي يدويًا

المقعد األمامي منقسم بنسبة 40/20/40 ويتسع لثالث ركاب، تطعيمات جلد مع ميزة التدفأة وتعديل مقعد السائق والراكب 
األمامي بـ10 اتجاهات

لوح الشحن الالسلكي2

سيلفرادو LTZ Z71 باإلضافة أو باالستبدال مع مواصفات طراز LTZ فإن طراز LTZ Z71 يتضمن:
باقة Z71 للطرق الوعرة

نظام التحكم بنزول المنحدرات

Rancho ممتصات الصدمات أحادية األنبوب من

دروع حماية أسفل الهيكل

إطار الشبك بلون الهيكل

حواف المصابيح الرئيسية بلون الهيكل

مصد أمامي بلون الهيكل

درجة بلون الهيكل على زاوية المصد الخلفي

Z71 تصميم فريد للشبك مع شعار

لصاقات Z71 على صندوق البيك-أب

صفائح العتبات الخاصة بباقة Z71 من المعدن المصقول

Z71 لوحة عدادات خاصة بطراز

اختر مزايا المركبة





سيلفرادو هاي كونتري باإلضافة أو باالستبدال مع مواصفات طراز LTZ فإن طراز هاي كونتري يتضمن:
نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي

شبك كروم متميز

مصد أمامي بلون الهيكل

درجة بلون الهيكل على زاوية المصد الخلفي

حواف العادم المصقولة

عجالت كروم قياس "20

درجات قابلة للفتح واإلغالق، أنبوبية للمساعدة على الصعود والنزول مصنوعة من الكروم بقياس "6

صندوق بطالء خاص للحماية

خطافات ربط وتثبيت األمتعة في الصندوق

نظام شفروليه مايلينك1 مع المالحة بشاشة لمس ملونة قياس 8 إنش

نظام ®Bose الصوتي الفاخر مع 7 مكبرات صوت، يتضمن مضخم صوت

مقاعد أمامية جلدية حاضنة مع ميزة التدفئة والتهوية وإمكانية التعديل بـ 12 إتجاہ للسائق والراكب األمامي

سجاد ملون لألرضية في األمام والخلف

عتبات األبواب الخاصة بطراز هاي كونتري مصنوعة من األلومنيوم المصقول

الفرش من الجلد المثقب الفاخر بلون بني متميز

1 تتنوع وظائف نظام شفروليه مايلينك بحسب الطراز. الفعالية الكاملة لنظام شفروليه مايلينك تتطلب التوافق مع ميزة بلوتوث والهاتف الذكي والتوصيل عبر الـUSB لبعض األجهزة.
2 النظام يقوم بشحن جهاز واحد متوافق مع أجهزة PMA أو Qi. بعض األجهزة تتطلب قابس أو غطاء خلفي. للتحقق من توافقية األجهزة يرجى زيارة my.chevrolet.com/learn للتفاصيل.

اختر مزايا المركبة



 1 قبل أن تشتري مركبة ما أو قبل أن تستخدم تلك المركبة للقطر، قم باستعراض قسم القطر بعناية فائقة ضمن دليل المالك. وزن الركاب واألمتعة والخيارات واالكسسوارات قد تؤدي لخفض األوزان التي ترغب بقطرها 2 يتطلب سيلفرادو 1500 بالمقصورة العادية والصندوق القياسي بالدفع الرباعي.
3 يتطلب سيلفرادو 1500 بالمقصورة العادية والصندوق القياسي. 4 تقييمات األحمال القصوى هي للمقارنة فقط. قبل أن تقوم بشراء مركبة ما أو تستخدمها لسحب األشخاص أو األمتعة، قم باستعراض دليل المالك بعناية وتأكد من قدرات التحميل الخاصة بمركبتك والموضحة ضمن لصاقة خاصة 

موجودة في تجويف فتحة باب السائق. 5 يتطلب سيلفرادو 1500 رباعي األبواب بالمقصورة المزدوجة والصندوق القياسي بطراز الدفع الثنائي مع باقة القطر القصوى.

LS و WT سعة 4.3 لتر قياسي على طرازات EcoTec3 V6 محرك

تكنولوجيا EcoTec3 تتضمن نظام إدارة الوقود النشط ونظام الحقن المباشر للوقود 
ونظام التوقيت المتفاوت للصمامات

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات

قوة 285 حصان عند 5300 دد
 V6 العزم 413 نيوتن متر عند 3900 دد وهو العزم األعلى بالمقارنة مع أي محرك

قياسي ضمن فئتها
استهالك الوقود بحسب وكالة حماية البيئة لطرازات )2WD( يبلغ 13لتر/100 كم مدينة 
و10لتر/100 كم طريق سريع. ولطرازات )4×4( يبلغ 14لتر/100 كم مدينة و11لتر/100 كم 

طريق سريع. 
قدرة القطر القصوى: 3,447 كغ1,2

الحمولة القصوى: 889 كغ3,4

قطر األسطوانة ومدى الشوط: 99.6 مم 92 × مم

حجم اإلزاحة: 4301 سي سي

نسبة الضغط: 11.0:1

اإلشعال: SIDI )شمعات اإلشتعال مع الحقن المباشر(

محرك V8 EcoTec3 سعة 5.3 لتر قياسي على طرازات
 LT, LT Z71, LTZ, LTZ Z71 وطراز هاي كونتري. قياسي مع طراز مقصورة الركاب

بالصندوق القياسي.
تكنولوجيا EcoTec3 تتضمن نظام إدارة الوقود النشط ونظام الحقن المباشر للوقود 

ونظام التوقيت المتفاوت للصمامات
قوة 355 حصان عند 5600 دد

العزم 519 نيوتن متر عند 3900 دد
استهالك الوقود بحسب وكالة حماية البيئة لطرازات )2WD( يبلغ 15لتر/100 كم مدينة 
و10لتر/100 كم طريق سريع. ولطرازات )4×4( يبلغ 15لتر/100 كم مدينة و11لتر/100 كم 

طريق سريع مع ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ6 سرعات.
استهالك الوقود بحسب وكالة حماية البيئة لطرازات )2WD( يبلغ 15لتر/100 كم مدينة 

و11لتر/100 كم طريق سريع. ولطرازات)4×4(  يبلغ 16لتر/100 كم مدينة و11لتر/100 
كم طريق سريع مع ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ8 سرعات. وهو األفضل باقتصاد 

استهالك الوقود بمحركات V8 ضمن فئتها.
قدرة القطر القصوى: 5,035 كغ1،5

الحمولة القصوى: 1,025 كغ4,6

قطر األسطوانة ومدى الشوط: 96.01 مم × 92 مم

حجم اإلزاحة: 5328 سي سي )325 إنش مكعب(

نسبة الضغط: 11.0:1

اإلشعال: SIDI )شمعات اإلشتعال مع الحقن المباشر(

محرك EcoTec3 V8 سعة 6.2 لتر متوفر على
طرازات LTZ, LTZ Z71 وطراز هاي كونتري.

تكنولوجيا EcoTec3 تتضمن نظام إدارة الوقود النشط ونظام الحقن المباشر للوقود 
ونظام التوقيت المتفاوت للصمامات

ناقل حركة أوتوماتيكي قياسي بـ8 سرعات

قوة 420 حصان عند 5600 دد
العزم 623 نيوتن متر عند 4100 دد وهو المحرك األفضل ضمن فئتها بالقوة 

الحصانية والعزم
استهالك الوقود بحسب وكالة حماية البيئة لطرازات  )2WD(و )4×4( يبلغ 16لتر/100 

كم مدينة و11لتر/100 كم طريق سريع.
قدرة القطر القصوى: 5,443 كغ1,7

الحمولة القصوى: 971 كغ4,6

قطر األسطوانة ومدى الشوط: 103.25 مم × 92 مم

حجم اإلزاحة: 6162 سي سي )376 إنش مكعب(

نسبة الضغط: 11.5:1

اإلشعال: SIDI )شمعات اإلشتعال مع الحقن المباشر(

المحركات 
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التصميم الخارجي

— — — — — —
باقة مصد الكروم: مصد الكروم األمامي ودرجة 

الكروم في زوايا المصد الخلفي

— — — — —

باقة Z71 للطرق الوعرة: ممتصات الصدمات 
أحادية األنبوب من Rancho، منظف الهواء عالي 
القدرة، تحكم نزول المنحدرات، خطافات السحب، 
إشارات Z71 لصندوق البيك-أب، عتبات Z71 من 

 Z71 المعدن المصقول لألبواب ولوجة عدادات
المتميزة ألواح داخلية، مظهر المصد المنخفض 

وتصميم الشبك مع شعار Z71 )طرازات الدفع 
الرباعي فقط(
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المقصورة

— — — — — —

باقة المالءمة لطراز WT: زجاج شديد التعتيم، 
منفذ طاقة ٢٣٠ فولط، دخول بدون مفتاح، إقفال 

باب الصندوق بالتحكم عن بعد، كاميرا الرؤية 
الخلفية ومرايا خارجية مدفأة وقابلة للتعديل. 

طرازات المقصورة العادية تتضمن أيضًا نوافذ 
كهربائية

● ● ● — — —

باقة تنبيه السائق المعززة: نظام المساعدة على 
البقاء ضمن المسار، نظام المساعدة على الركن 

األمامي والخلفي، تنبيه اإلصطدام األمامي، 
مقعد تنبيه السائق ونظام الشعاع الضوئي الذكي 

IntelliBeam

● قياسي  متوّفر — غير متوّفرالباقات المتوفرة



● قياسي  متوّفر — غير متوّفراختر مزايا المركبة
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التصميم الخارجي

— — — — درجات مساعدة: تطوى كهربائيًا وتفتح للخارج 
LED والخلف، مع مصابيح

● ●
تبطين الصندوق، طالء خشن ومقاوم باللون األسود 

مع شعار شفروليه

●
حلقات التثبيت في صندوق األمتعة: 4 قابلة 

للتحريك، علوية
شعارات Z71 و 4x4 الجانبية

● ● ● ● ● — — LED :مصابيح الضباب

— — — ● ● ● ●
المصابيح الرئيسية: عالية األداء HID بتقنية الشعاع 

الضوئي، مع مصابيح LED للقيادة النهارية

● ● ● — — — — مصابيح LED متميزة

● ● ● ●
مصابيح بروجكتور LED مع مصابيح القيادة النهارية 

المتميزة

— — — ● ● — — نظام المساعدة على الركن الخلفي، كشف األجسام 
الموجودة مع تنبيه صوتي

● ● ● — — —  أمامي وخلفي، كشف األجسام الموجودة
مع تنبيه صوتي

● ● ● ● ● ● ● كاميرا الرؤية الخلفية

— — — — — —
إصدار التظليل المتوفر مع عجالت األلومنيوم قياس 

"x 9"20 )50.8 سم x 22.9 سم(

— — — — — —
إصدار التعتيم المتوفر مع عجالت األلومنيوم قياس 

"x 9"20 )50.8 سم x 22.9 سم(

— — — — — زخرفة  إصدار التعتيم المتوفرة، شعار خارجي

المحرك/الشاسيه

— — — — — ● ●

المحرك: محرك EcoTec3 V6 سعة 4.3 لتر مع نظام اإلدارة 
النشطة للوقود ونظام التوقيت المتفاوت للصمامات 

ونظام الحقن المباشر للوقود بقوة 285 حصان عند 5300 
دد، عزم 305 نيوتن متر عند 3900 دد

● ● ● ● ●

محرك EcoTec3 V8 سعة 5.3 لتر مع نظام اإلدارة النشطة 
للوقود ونظام التوقيت المتفاوت للصمامات ونظام الحقن 
المباشر للوقود بقوة 355 حصان عند 5600 دد، عزم 383 

نيوتن متر عند 4100 دد

— — — —

محرك EcoTec3 V8 سعة 6.2 لتر مع نظام اإلدارة النشطة 
للوقود ونظام التوقيت المتفاوت للصمامات ونظام الحقن 
المباشر للوقود بقوة 420 حصان عند 5600 دد، عزم 460 

نيوتن متر  عند 4100 دد

مسخن كتلة المحرك

● ● ● ● النظام التفاضلي: اقفال خلفي أوتوماتيكي

— — — — — ● ● علبة تبديل السرعة: ناقل بتثبيت أرضي

● ● ● ● ● — — ميزة Electronic Autotrac مع أداة تعمل بالتدوير

— — — ● ● ● ●

ناقل الحركة: أوتوماتيكي سداسي السرعات، بتحكم 
الكتروني مع ميزة overdrive ووضعيات السحب 

والقطر، يتضمن نظام الفرملة المتدرج ونظام الفرملة 
المتدرج باالستعانة بقدرات المحرك

● ● ● — — — —

ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات، بتحكم 
الكتروني مع ميزة overdrive ووضعيات السحب 

والقطر، يتضمن نظام الفرملة المتدرج ونظام الفرملة 
المتدرج باالستعانة بقدرات المحرك

● ● ● ●

 باقة القطر: أداة القطر، وصالت -7مسامير
 و-4مسامير، اقفال خلفي أوتوماتيكي

للنظام التفاضلي
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األمان
● ● ● — — — تنبيه اإلصطدام األمامي

● ● ● — — — نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار

● ● ● — — — مقعد تنبيه األمان الخاص بالسائق

● ● ● ● ● ● باب الصندوق: إقفال بالتحكم عن بعد

● ● ● ● ● ● ● نظام الحماية من السرقة: للدخول غير المشروع

● ● ● — —
 باقة تنبيه السائق المعززة والمتوفرة مع نظام 

تكرار الفرملة بالسرعات البطيئة

المقصورة
● ● ● — — — — نظام إلغاء الضجيج

● ● ● ● ● غطاء األرضية: أمامي وخلفي: فينيل مطاطي

● — — — — — — سجاد األرضية

● ● ● ● ● — — نظام تشغيل المركبة عن بعد

— — — — — ● ●
عمود المقود: قابل لإلمالة، يدوي، مع ميزة 

اإلقفال ضد السرقة

● ● ● ● ● — — تعديل أفقي وعمودي يدوي

● — — — —

فتحة السقف: كهربائية، قابلة لإلمالة واإلنزالق مع 
حاجب شمسي، ميزة الفتح السريع، عاكس رياح 

وكونسول فوق منطقة الرأس )في طراز مقصورة 
الركاب(

● ● ● — — لوح الشحن الالسلكي لألجهزة1

المواصفات المطروحة والمبينة في هذا الكاتالوج ليست أساسية على جميع الموديالت.
يرجى مراجعة الوكيل المحلي للتفاصيل.





98 لترسعة خزان الوقود )تقريبي(

6 )5 مع المقاعد الحاضنة المتوفرة(المقاعد

53.4 قدم مكعب )صندوق قصير(حجم الحمولة
61 قدم مكعب )صندوق قياسي(

تقديرات وكالة حماية البيئة
 4.3L V6

V8 5.3L )ناقل حركة بـ6 سرعات(
V8 5.3L )ناقل حركة بـ8 سرعات(

6.2L V8

١٣ لتر/١٠٠ كم مدينة. ١٠ لتر/١٠٠ كم طريق سريع )دفع ثنائي(، ١٤ لتر/١٠٠ كم مدينة/١١ طريق سريع )دفع رباعي(
15 لتر/١٠٠ كم مدينة. ١٠ لتر/١٠٠ كم طريق سريع )دفع ثنائي(، 15 لتر/١٠٠ كم مدينة/١١ طريق سريع )دفع رباعي(
15 لتر/١٠٠ كم مدينة. 11 لتر/١٠٠ كم طريق سريع )دفع ثنائي(، 16 لتر/١٠٠ كم مدينة/١١ طريق سريع )دفع رباعي(

16 لتر/١٠٠ كم مدينة/11 طريق سريع )دفع ثناي، دفع رباعي(

"80العرض

"68.8المحور األمامي

"67.6المحور الخلفي

مقصورة 
الركاب

المقصورة 
المزدوجة 

رباعية األبواب
المقصورة 

العادية
الصندوق القصيرالطول

584.2 سمالصندوق القياسي
608.5 سم

— 
584.2 سم

—
520.7 سم

قاعدة 
العجالت

الصندوق القصير
364.5 سمالصندوق القياسي

388.6 سم
—

364.5 سم
—

302.3 سم

186.7 سم - 188.5 سم بحسب الطرازاإلرتفاع

● قياسي  متوّفر — غير متوّفراختر مزايا المركبة

األبعاد

السعات القصوى

ي
نتر

كو
ي-

ها

LT
Z Z

71

LT
Z

LT
 Z7

1

LT LS W
T 

أنظمة الصوت

— — — — — ● ●

نظام شفروليه مايلينك الصوتي بشاشة لمس 
 ملونة قياس 7 إنش، ستيريو AM/FM مع

ميزة بلوتوث للدفق الصوتي للهواتف المختارة 
 وتكنولوجيا التواصل مع الهاتف الذكي

لألجهزة المتوافقة.

— — — ● ● — —

نظام شفروليه مايلينك الصوتي بشاشة لمس 
ملونة قياس 8 إنش، ستيريو AM/FM مع ميزة 

المسح والبحث وساعة رقمية وميزة بلوتوث 
 USB للدفق الصوتي للهواتف المختارة ومنافذ
ومدخل إضافي AUX وميزة تكنولوجيا التفعيل 
الصوتي للراديو والهاتف التي تقدم تكنولوجيا 
التواصل مع الهاتف الذكي لألجهزة المتوافقة.

● ● ● — —

نظام شفروليه مايلينك الصوتي مع المالحة 
AM/ بشاشة لمس ملونة قياس 8 إنش، ستيريو

FM مع ميزة المسح والبحث وساعة رقمية وميزة 
بلوتوث للدفق الصوتي للهواتف المختارة ومنافذ 

USB ومدخل إضافي AUX وميزة تكنولوجيا 
التفعيل الصوتي للراديو والهاتف التي تقدم 

 تكنولوجيا التواصل مع الهاتف الذكي
لألجهزة المتوافقة.

● ● ● ● ● — — CD/MP3 فتحة أحادية لتشغيل أقراص

ي
نتر

كو
ي-

ها

LT
Z Z

71

LT
Z

LT
 Z7

1

LT LS W
T 

أنظمة الصوت )تكملة(

● ● ● ● ● ●
ميزة توصيل الهاتف الذكي مع النظام الصوتي 

للمركبة عبر تقنية بلوتوث الالسلكية

— ● ● ● ● ● نظام الصوت مع 6 مكبرات صوت

● ● ● — —  نظام الصوت مع 6 مكبرات صوت مع ميزة
إلغاء الضجيج

● — —
نظام ®Bose الصوتي الفاخر مع 6 مكبرات صوت 

)نظام مع 7 مكبرات صوت تتضمن مضخم 
الصوت مع المقاعد الحاضنة(

— — — —

باقة نظام الترفيه الخاص بالمقاعد الخلفية: 
مشغل DVD/Blu-ray خاص بالمقاعد الخلفية مع 

شاشة LCD قياس 9.2 إنش، سماعتين رأسيتين 
السلكيتين وجهاز تحكم A/V )مقصورة الركاب 

فقط(



فضي معدني  لؤلؤي ثالثي الطبقات رمادي داكن معدنيأبيض

أسودأزرق داكن معدنيأحمر داكن  أحمر

بني معدني

األلوان/العجالت

8" X 17" عجالت فوالذ مطلي قياس
)WT و LS قياسي في طراز(

8" X 17"عجالت فوالذ قياس
)WT و LS قياسي في طراز(

8.5" X 18" عجالت ألومنيوم فاتح مشغول قياس
)LT ومتوفر في طراز LTZ قياسي في طراز(

9" X 20" عجالت كروم قياس
)LTZ Z71 وطراز LTZ متوفر في طراز(

8.5" X 18" عجالت ألومنيوم فاتح مشغول قياس
)LTZ Z71 وطراز LT Z71 قياسي في طراز(

9" X 20" عجالت ألومنيوم مطلية باألسود قياس
)LT ومتوفر في LTZ قياسي في طراز(

9" X 20" عجالت ألومنيوم مصقول قياس
) Highcountry قياسي في طراز(

8" X 17" عجالت ألومنيوم فاتح مشغول قياس
)LT قياسي في طراز(





األقمشة  والجلود

جلد مثقب بلون رمال الصحراء مع 
لمسات داخلية باللون البني مع 

الخصائص المتوفرة جلد مثقب بلون جت بالك أسود
)LTZ Z71 و LTZ متوفر في(

قماش بلون رمادي داكن مع لمسات 
داخلية جت بالك أسود(

)WT, LS, LT, LT Z71 متوفر في(

قماش جت بالك أسود
)LT Z71 و LT متوفر في(

جلد مثقب بلون رمال الصحراء مع 
لمسات داخلية باللون البني

)LTZ Z71 و LTZ متوفر في(

جلد مثقب بلون جت بالك أسود
)LTZ Z71 و LTZ متوفر في(

قماش بلون رمال الصحراء مع لمسات 
 داخلية باللون البني

)LT Z71 و LT متوفر في(

فينيل رمادي داكن مع لمسات جت 
)WT بالك أسود )متوفر في

جلد بلون جت بالك أسود
)LT Z71 و LT متوفر في(

جلد مثقب رمادي داكن مع لمسات 
جت بالك أسود

)LTZ Z71 و LTZ متوفر في(

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.







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



بعض األلوان والخصائص متاحة بحسب توفرها في السوق.





 تنخفض الصيانة. 
ويرتفع التشويق.

التوفير مع سيلفرادو 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 سيلفرادو الذكية واآلمنة، ستتكفل الصيانة الدورية بالمحافظة على سيارتك 
لمدة أطول. ولُتبقي سيارتك سيلفرادو 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 
سيلفرادو بأفضل حال وبأقل تكلفة. لمزيد من التفاصيل، راجع الوكيل أو تفّضل بزيارة موقعنا 

chevroletarabia.com

كلفة الصيانة

FULL MENU PRICING 
SCHEDULE AVAILABLE.

 PLEASE SPEAK TO YOUR 
LOCAL DEALER 

FOR MORE INFORMATION.


