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تكريمًا للسيد زورا أركوس – دانتوف

-

 مهندس كورفيت األصلي
الذي أضاء شعلة المحرك-الوسطي.



مقدمة

كورفيت كوبيه 3LT مع باقة Z51 لألداء العالي والمزايا المتوفرة | أحمر

-

حانت

اللحظة الموعودة.

هذه هي اللحظة التي انتظرناها. كورفيت ستينغراي 

2020 الجديدة كليًا ذات المحرك الوسطي أصبحت واقعًا. 

عندما قام المبدعون بإعادة ابتكار هذه األسطورة، حّطموا 

كل الحواجز لدرجة أن عالم السيارات الرياضية لن يعود كما 

كان. إنها سيارة قلبت كل المفاهيم، وبتسمية ستينغراي 

سيارة العام 2020، أعلن المحررون ما يلي: "إن كورفيت 

بالمحرك الوسطي غّيرت قواعد اللعبة، إنها نقطة 

انعكاس مهمة ورسالة لتذكير الجميع بأنه عندما يقوم 

األمريكيون بمهمة ما، فعليكم أن تشاهدوا بكل انتباه."
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فوائد المحرك الوسطي

-

خطوة متقدمة

نحو المنتصف.

لماذا المحرك الوسطي؟ أواًل، هذا يضع وزن المحرك على 

العجالت الخلفية لتعزيز الجر. مع وجود المحرك خلف 

مقصورة القيادة، سيتم تعزيز الرؤية في الجهة األمامية. 

ومع وضع المقاعد بالقرب من العجالت األمامية، سيتواجد 

السائق والراكب األمامي في مركز ثقل السيارة.

النتيجة هي استجابة فورية وشعور بأن السيارة تدور حولك. 

مع قدرات الجر اإلضافي على العجالت الخلفية وعدم 

وجود شيء أمامك سوى الطريق، يمكنك اآلن الخوض 

بسرعة في المنعطفات تحت تأثير الفرامل والتسارع 

من جديد والخروج من المنعطف بكل سهولة. ستينغراي 

ستمنحك المزيد من الثقة بكل تأكيد.



التصميم

-

ليست مجرد جيل جديد.

إنها عصٌر جديد.

إن البنية التركيبية للمحرك الوسطي تفرض شكاًل جديدًا بالكامل 

على ستينغراي ذات التراث العريق. نحن نتحدث عن أبعاد جديدة 

ومظهر عريض يسيطر على أنظار الجميع. إن األداء الوظيفي 

يلعب دورًا كبيرًا للغاية، وذلك يبدو جليًا مع مآخذ الهواء األمامية 

الكبيرة التي تساعد على تهوية المحرك وتبريده.

مع تحريك المقصورة نحو األمام بشكل ملحوظ، سيتميز المظهر 

الجانبي بمسافة أقصر لمنطقة غطاء حيز األمتعة األمامي 

وقسمًا خلفيًا أطول وأكثر رشاقة وانسيابية.

تتميز الواجهة الخلفية بمخرجين وظيفيين للهواء محاطان 

بمصباحين متماثلين ومنافذ العادم المزدوجة لكل جانب، مما 

ال يدع مجااًل للشك بأنك تقود سيارة تستحق االحترام وتفرض 

حضورها بكل جدارة.

كورفيت كوبيه 3LT مع المزايا االختيارية | أبيض
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التصميم

تسارع مبهر، تحكم، تكنولوجيا والكثير من 

“”المرونة التي ستضع أي منافس بعيدًا عن سعرها - لوس أنجلوس تايمز



التصميم

عالمة فارقة جديدة للسيارة الرياضية

فائقة األداء والتي يستحيل تجاهلها   ”“ كورفيت الكشف 3LT مع المزايا االختيارية | رمادي معدني- لوس أنجلوس تايمز
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كورفيت 3LT الكشف مع باقة Z51 لألداء العالي والمزايا المتوفرة | فضي معدني

-

سيارة العام 2020 في أمريكا الشمالية.



-

اإلرتقاء بفن القيادة

إلى مستويات جديدة.

لم يكن هناك على اإلطالق في كورفيت مقصورة قيادة توفر 

ما يالئم السائق بشكل رائع لينطلق بكل حماس كما توفره هذه 

المقصورة. وضعية القيادة الخاصة بك ستكون متقدمة نحو 

األمام بمقدار 18 إنش بالمقارنة مع الجيل السابق، مما يمنحك 

السيطرة المطلقة. إن غطاء الصندوق األمامي يمنحك السهولة 

الفائقة لرؤية ما هو أمامك، بينما ستعمل عجلة القيادة بتصميم 

عالم السباقات وناقالت الحركة المقودية على توفير رؤية واضحة 

وتمنحك المزيد من المساحة لمنطقة الركبة. تتميز خطوط 

الرؤية الخلفية بنفس القدر من الروعة وذلك بفضل مرآة كاميرا 

الرؤية الخلفية المتوفرة. تتضمن عناصر التحكم الموجودة في 

الكونسول زر التشغيل ومفتاح اختيار وضعية التروس وأداة اختيار 

وضعية القيادة الملفحة بالجلد. أخيرًا، ستجد الدعامة الوسطية 

االنسيابية التي تحتوي على أدوات التحكم بالمناخ المثبتة بشكل 

عمودي لتمنحك شعورًا مذهاًل باإلحاطة بكل ما تحتاج.

التصميم

مقصورة كورفيت 3LT مع المزايا المتوفرة | أسود مع الدرزات الحمراء الخاصة والمتوفرة

األخرى. والمعلومات  المزايا  عمل  بمحدودية  المتعلقة  المهمة  المعلومات  لمعرفة  السيارة  مالك  دليل  اقرأ   1



التصميم
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-

الكوبيه.

الكشف.

عندما تشاهد كورفيت ستينغراي كوبيه للمرة األولى، فإنها ستخطف أنظارك مباشرًة نحو محرك 

V8 سعة 6.2 لتر القوي الموجود تحت الزجاج. يتميز طراز الكوبيه باللوح السقفي خفيف الوزن 

والقابل لإلزالة بكل سهولة ليتم وضعه في صندوق األمتعة الخلفي. اختر بين اللوح السقفي بلون 

الهيكل القياسي أو النسخة الشفافة من ألياف الكربون المتوفرة.

ألول مرة على اإلطالق، كورفيت الكشف تقدم السقف الصلب القابل للطي بشكل أوتوماتيكي 

بكل اتقان فوق حّيز المحرك، حيث يتم ذلك خالل 16 ثانية فقط، ويمكن القيام بذلك بسرعات تصل 

حتى 48 كم/ساعة.

يحافظ هذا السقف الصلب على معايير الشكل االنسيابي لطراز الكوبيه حيث ينتج ُمعامل سحب 

مشابه لُمعامل السحب في حال وجود السقف. عند خفضه، لن يؤثر هذا السقف على حيز التخزين. 

سيسعد عشاق الحلبات عند معرفتهم بأن السيارة المكشوفة الجديدة ستلبي نفس معايير سيارة 

الكوبيه عند وجود السقف في مكانه.



التصميم

تم تشكيل ستينغراي ونحتها لتستهلك كميات ضخمة من الهواء. يسيطر مدخل الهواء الكبير 

على تصميم البنية الجانبية، مما يوفر التهوية الحيوية والتبريد المذهل للمحرك.

لقد تم اخفاء محررات األبواب بدقة متناهية داخل التجويف. يقوم مأخذ الهواء الرياضي األمامي 

الخارجي الكبير بإيصال الهواء إلى المشعات الخارجية المزدوجة داخل العجالت األمامية.
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البنية

توزيع الوزن.

-

الوقار

من منظور مختلف.

بالنسبة لمعظم التاريخ المتعلق بعالم السيارات، سعى المهندسون إلى توزيع وزن السيارة ليحقق نسبة 50:50، 

وبشكل خاص بالنسبة للسيارات ذات المحركات األمامية وذات الدفع الخلفي. لكن "زورا أركوس – دانتوف" أعلن أن 

النسبة المثالية للوزن األمامي إلى الخلفي يجب أن تكون 40:60 بالنسبة للسيارات ذات المحرك الوسطي وذلك 

عندما كان يقوم بتطوير أول نموذج لسيارة شفروليه ذات محرك وسطي، وهي سيارة CERV I )مركبة شفروليه 

البحثية التجريبية(.

تستخدم كورفيت ستينغراي الجديدة كليًا نفس نسبة الوزن من األمام إلى الخلف وهي 40:60. على 

نفس القدر من األهمية، يجب أن نذكر المتانة الفائقة لبنية السيارة بحد ذاتها والفضل بذلك يعود إلى 

المواد المستخدمة في بنائها.

السر في ذلك هو النفق الهيكلي المركزي المغلق والملتحم بالسكك المزدوجة في الجهتين العلوية 

والسفلية. يتم تصنيع العديد من قطع األلومنيوم المصبوبة بتقنية الضغط العالي لتحقيق كثافة 

مذهلة للمعدن. األجزاء األخرى مصنوعة من األلومنيوم المصبوب المقسى أو األلومنيوم المصهور. 

يوجد أيضًا دعامة المصد الخلفي المصنوعة من ألياف الكربون.



نظام التعليق

-

اقهر

المنعطفات.

نظام تعليق بمعايير هندسية جديدة بالكامل

االستجابة فائقة السرعة هي أمر ال بد منه. ُيقدم الجيل الثامن من كورفيت نظام تعليق 

بمعايير هندسية معّدلة للذراع SLA )الذراع القصير/الطويل( باإلضافة إلى نوابض اللفائف 

على الزوايا األربعة للسيارة. هذا التكوين يحافظ على المعدالت المنخفضة للتخميد 

والنوابض، وذلك لتأمين الراحة الفائقة أثناء االنعطاف بتأثير قوى G العالية.

 يتوفر الجيل الجديد من نظام القيادة المغناطيسي االنتقائي مع السيارات المزودة

.Z51 بباقة

يتكامل النظام الجديد مع نظام اختيار وضعية القيادة لتعديل صالبة القيادة بالتزامن مع 

استخدام الجزيئات الحديدية الممغنطة ضمن سائل التخميد.



المحرك

-

قلب ستينغراي

القوي.

محرك ستينغراي الجديد كليًا هو محرك V8 LT2 سعة 6.2 لتر مصنوع من األلومنيوم 

ويمتلك حجرًة صغيرًة. واآلن مع بنية الجيل الخامس، أصبح هذا المحرك مدمجًا بشكل 

أكبر ولكنه يمتلك قوة أكبر، حيث يوفر قوة 490 حصان بشكل قياسي وعزم 630 نيوتن 

متر. يضيف عادم األداء العالي القياسي أو باقة Z51 لألداء العالي المزيد من القدرة 

الحصانية تبلغ 5 أحصنة والمزيد من عزم الدوران بقيمة 7 نيوتن متر، وهذا يعتبر جيدًا 

لتحقيق زمن تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثالث ثوان1. الكثير من 

القوة اإلضافية لمحركات LT2 تعزى إلى نظام التهوية الممتاز. يتمتع نظام مآخذ الهواء 

بتصميم محدود التقييد ويندمج مع مشغالت سحب الهواء قياس 210 مم المتطابقة 

وجسم الخانق بقياس 87 مم. تمتلك مكونات رأس العادم عالي األداء تصميمًا محدود 

التقييد أيضًا وتقدم تصميم أربعة-في-واحد العصري.

يندمج النظام الجديد كليًا للحوض الجاف للزيت مع الحجرة ويتيح للمحرك أن يتواجد 

بوضعية توفر مركزًا أكثر انخفاضًا للجاذبية. تعمل ثالث مضخات على التقاط الزيت الدائر 

وذلك لضمان توزيع الضغط حتى في أشد المواقف على الحلبة.

للمركبة. األساسية  الحركة  بحسب   1 محرك V8 LT2 سعة 6.2 لتر مع اكسسوار غطاء المآخذ المتوفر مع كورفيت.



-

نقالت فائقة السرعة

وذات كفاءة عالية.

سيطرة ناقل الحركة اليدوي ونعومة ناقل الحركة األوتوماتيكي. انعم بنقالت 

حركة أسرع من أي نقالت يستطيع أي إنسان القيام بها وذلك لتحظى بأفضل 

تسارع حققته أي ستينغراي على اإلطالق. ناقل الحركة ثنائي التعشيق الجديد 

من كورفيت هو عبارة عن علبتي نقل حركة يدوية فاعلة تمتلكان نظام 

تعشيق يعمل باستخدام الكومبيوترات على محور متحد المركز وبذلك لن 

يكون هناك فقدان في العزم. هناك محور للتروس الزوجية R-6-4-2-8 وآخر 

للتروس الفردية 7-5-3-1.

يتماشى تنظيم نقل الحركة مع وضعية القيادة التي تختارها باستخدام أداة 

تحديد وضعية القيادة. بينما تقوم بنقالت الحركة باستخدام نواقل الحركة 

المقودية، فإنه يمكنك اشراك محور واحد بنفس الوقت الذي تقوم فيه بتحييد 

اآلخر، مما يمنحك شعورًا مطلقًا بالتحكم والسيطرة.

ناقل الحركة ثنائي التعشيق 



الفرامل واإلطارات

ألول مرة على اإلطالق، ستستخدم كورفيت ستينغراي نظام تعزيز الفرملة 

الكهروهيدروليكي. إنه يعّدل شعور دواسة الفرامل بحسب كل وضعية قيادة يتم 

اختيارها. كما أنه يساعد على تقليل تآكل وسادة الفرملة وتناوب الفرامل.

تتضمن مكونات نظام الفرملة مكابح ®BREMBO رباعية المكابس في الجهتين 

 Z51 األمامية والخلفية والتي تعمل على الضغط القوي على الدوارات. تتضمن باقة

لألداء العالي القياسية مكابح أحادية الحجرة رباعية المكابس لتحسين الصالبة مع 

الدوارات األكبر على كل العجالت.

إطارت MICHELIN® PILOT® SPORT لجميع الفصول

وتوفرها. للمواصفات  المعتمد  الوكيل  زيارة  يرجى  السيارة.  أداء  خصائص  تغيير  إلى  المعتمدة  غير  المنتجات  تؤدي  قد  فقط.   GM من المعتمدة  والعجالت  اإلطارات  مجموعة  استخدم  السيارة.  ومتانة  وأداء  سالمة  على  سلبًا  تؤثر  قد  ألنها  الشتاء،  خالل  الصيف  بفصل  الخاصة  اإلطارات  تستخدم  ال   1

أخبار مذهلة لسائقي كورفيت الذين يرغبون بالحصول على أداء اإلطارات الصيفية مع قدرات 

إطارات جميع الفصول.

 صممت شركة MICHELIN تطبيق كورفيت الخاص بإطاراتها PILOT SPORT لجميع الفصول مع 

القدرة على الوصول إلى 1G من التماسك الجانبي على سطح اإلنزالق. ستحصل السيارات التي 

تمتلك باقة Z51 لألداء العالي على إطارات MICHELIN PILOT SPORT 4S الصيفية1 فقط والتي 

بإمكانها تحقيق تماسك جانبي أعلى على حلبات السباق الجافة.



األداء

-

وضعية قيادة مثالية

لكل طريق.

أسلوب القيادة هو أمر فردي. عندما يتعلق األمر بنقاط نقل الحركة وقساوة عجلة القيادة وصوت 

المحرك والشعور بالفرملة، فنحن نمتلك تفضيالتنا الخاصة. من الممكن أن تؤثر الظروف الجوية 

السيئة أو البرودة التي تصل إلى درجة التجمد على خياراتنا. تتوفر ست وضعيات قيادة وذلك يشمل 

أربعة إعدادات مسبقة قياسية وهي التجوال والطقس والرياضية والحلبات باإلضافة إلى وضعيتين 

مرنتين جديدتين. هذا يتضمن "وضعية MY MODE "وضعيتي" التي تسمح لك بإنشاء مجموعة 

خاصة بك من اإلعدادات المسبقة للقيادة اليومية، ووضعية Z MODE التي تتيح لك االختيار من 

 قائمة أكبر من اإلعدادات الخاصة بالقيادة عالية األداء كالمحرك وناقل الحركة ونظام التوجيه

وبشكل خاص لطريق أو مسار معين – يتم كل هذا من خالل الضغط على زر Z الفضي الموجود على 

زر Z الموجود علىعجلة القيادة.

عجلة القيادة.

كورفيت 3LT الكشف مع باقة Z51 لألداء العالي والمزايا المتوفرة | برتقالي داكن )لون بتكلفة إضافية(



Z51
األداء

-

الكل بالكل.

إن بنية كورفيت ستينغراي وهيكلها ونظام التعليق الذي تمتلكه 

ومعاييرها وبرامجها التقنية مستعدة لتوفر تجربة قيادة تفوق مخيلتك. 

 Z51 ولكن لتتربع على القمة في كل شيء، عليك أن تحصل على باقة

لألداء العالي. تقدم هذه الباقة مجموعة مذهلة من التحسينات على 

األداء، وهي تشمل:

فرامل األداء العالي مع مكابح أحادية الحجرة ورباعية المكابس  •

FE3 نظام تعليق عالي األداء  •

عادم األداء العالي  •

معدالت المحور الخلفي عالي األداء  •

النظام التفاضلي االلكتروني محدود االنزالق  •

جناح خلفي ومقسم هواء أمامي  •

إطاراتMICHELIN PILOT SPORT 4S 1 الصيفية فقط  •

نظام تبريد فائق األداء  •

بالنسبة للسيارات المزودة بباقة Z51 لألداء العالي، فإنه يمكن طلبها 

أيضًا مع نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة بهندسته الجديدة والذي 

يعمل بشكل مباشر، وهذا يتضمن نظام إدارة الجر عالي األداء.  

كورفيت كوبيه 3LT مع باقة Z51 لألداء العالي والمزايا المتوفرة | أحمر
وتوفرها. للمواصفات  المعتمد  الوكيل  زيارة  يرجى  السيارة.  أداء  خصائص  تغيير  إلى  المعتمدة  غير  المنتجات  تؤدي  قد  فقط.   GM من المعتمدة  والعجالت  اإلطارات  مجموعة  استخدم  السيارة.  ومتانة  وأداء  سالمة  على  سلبًا  تؤثر  قد  ألنها  الشتاء،  خالل  الصيف  بفصل  الخاصة  اإلطارات  تستخدم  ال   1



التكنولوجيا

-

تمنحك ما تريد

عندما تريد.

لقد أدرك مهندسو كورفيت احتياجاتك المتنوعة من المعلومات أثناء القيادة 

بظروف مختلفة. تهيمن شاشة العرض التخصصية قياس 12 إنش على مجموعة 

التحكم ذات الرسوم التي تتغير تمامًا بحسب اختيارك لوضعية القيادة. يمكنك 

مشاهدة الشاشة العريضة المقسمة بدقة بكل سهولة عبر عجلة القيادة ذات 

التصميم الخاص بعالم السباقات. تحتوي الشاشة نفسها على لوحتين على كل 

جانب من عدادات السرعة التي يمكنك تعبئتها بمعلومات أو مقاييس محددة 

باستخدام قائمة الخيارات. تم وضع شاشة لمس ملونة قياس 8 إنش في مكان 

مناسب تمامًا على يمين مجموعة العرض المركزية. يساعد زر اختيار التروس على 

تبسيط مساحة وحدة التحكم. تتميز أداة التحكم بوضعية القيادة بمقبض ملفح 

بالجلد، بينما تتواجد أزرار التحكم بالمناخ والمقعد في الجزء العلوي من المنصة 

الفاصلة بين السائق والراكب المجاور له.

لوحة عدادات طراز 3LT مع المزايا | رمادي فاتح



التكنولوجيا

أدوات اختيار وضعية القيادة والتروس

أزرار التحكم بالمناخ والمقعد الموجودة على المنصة المركزية

مقصورة طراز 3LT مع المزايا | بني فاتح



التكنولوجيا

شاشة لمس ملونة قياس 8 إنش

 نظام BOSE PERFORMANCE SERIES الصوتي عالي األداء مع 14 مكبر صوت

مسجل البيانات عالي األداء

ميزة الشحن الالسلكي لألجهزة المتوافقة3

-

تكنولوجيا 

سبقت عصرها.

يظهر األداء العالي جليًا في مختلف نواحي ستينغراي، ومنها 

نظام BOSE PERFORMANCE SERIES الصوتي عالي األداء مع 14 

مكبر صوت تحيط بك من كل جانب. نظام المالحة متوفر أيضًا. 

باإلضافة إلى ذلك، التوافقية مع ميزتي Apple CarPlay®1 و 

ANDROID AUTO®2 اللتان تتيحان لك البقاء على تواصل. 

ساعد نفسك لتكون سائقًا أفضل مع ميزة تسجيل بيانات األداء 

المتوفرة. عند تفعيلها، فإنها ستقوم بتسجيل فيديو من 

محرك األقراص الخاص بك على شريحة ذاكرة SD. ستتيح لك ثالث 

وضعيات للقيادة أن تقوم بالتقاط مقاطع الفيديو واحصائيات 

بيانات المعلومات الصوتية للقيادة والتاريخ والوقت والكثير 

من المعلومات. الوضعية الرابعة هي وضعية VALET وهي 

تمكنك من تسجيل النشاط الجاري في سيارتك عندما ال تكون 

موجودًا فيها. يمكنك أيضًا تحميل البرمجيات عبر زيارة موقع 

CORVETTE.COM وهي برمجيات تم تطويرها من قبل نفس 

الشركة الهندسية التي تقوم بتزويد كورفيت بمستلزمات 

السباق. هذه البرمجيات تعمل كمدرب افتراضي يمنحك المعايير 

والمقارنات ذات األهمية.

 )HUD( يقوم نظام العرض الملون على الزجاج األمامي المتوفر

بتوفير ثالثة أساليب مهمة للعرض وهي التجوال والوضعية 

الرياضية ووضعية الحلبات، مع اللونين األزرق والرمادي لوضعية 

التجوال واللون األحمر للوضعية الرياضية أو وضعية الحلبات. 

تتضمن وضعية التجوال حدود السرعة والخطوات التفصيلية 

للمالحة. تشمل الوضعية الرياضية السرعة الرقمية ومقياس 

سرعة الدوران ومؤشر G-FORCE. تشمل وضعية الحلبات السرعة 

الرقمية ومقياس سرعة الدوران ومصابيح نقالت الحركة وأفضل 

وقت للدورة الكاملة حول الحلبة والوقت الخاص بالدورة الحالية 

ومقدار الزمن المكتسب أو المفقود.

 5.0  Android نظام  مع  متوافق  ذكي  وهاتف   Google Play متجر  على   Android Auto تطبيق تتطلب   .Google بشركة  الخاص  الخصوصية  بيان  وأحكام  لشروط  وتخضع   Google شركة  منتجات  من  هي  بالمركبة  الخاصة  المستخدم  واجهة   2 البيانات.  رسوم  تطبيق  وسيتم  متوافقة   iPhone هواتف تتطلب   .Apple بشركة  الخاص  الخصوصية  بيان  وأحكام  لشروط  وتخضع   Apple شركة  منتجات  من  هي  بالمركبة  الخاصة  المستخدم  واجهة   1
وتوفرها. للمواصفات  المعتمد  الوكيل  زيارة  يرجى  خلفيًا.  غطاًء  أو  خاصًا  محواًل  األخرى  األجهزة  بعض  تتطلب  وقد  مدمج  بشكل  الالسلكي  الشحن  تكنولوجيا  تمتلك  األجهزة  بعض  السلكيًا.  متوافق  واحد  محمول  هاتف  جهاز  بشحن  النظام  يقوم   3 البيانات.  رسوم  تطبيق  وسيتم  أعلى  أو   Lollipop



المقاعد

أن تتحد مع سيارتك يعني أن تكون في موقع 

التحكم المطلق.

كورفيت توفر ثالثة مقاعد مختلفة بحسب ما 

يفضله كل سائق، وجميعها متوفرة بعدة ألوان 

مزدوجة ومتباينة بشكٍل رائع مع ألوان أحزمة 

األمان – وجميعها متوفرة مع درزات سميكة 

متباينة.

-

ثالثة طرق لتصبح

أنت وكورفيت

واحدًا.

يقدم مقعد GT1 من جلد الموالن توازنًا ذكيًا مذهاًل بين الدعم الممتاز للقيادة 

المليئة باإلثارة والدخول / الخروج األكثر سهولًة في حاالت القيادة المنتظمة.

يدمج مقعد GT2 المتوفر بجلد النابا بين الراحة الموجودة في مقعد GT1 والمظهر 

الرائع وألياف الكربون لمقعد المنافسة الرياضية. يتوفر الجلد المخملي الفاخر أو 

الجلد ثنائي اللون.

مقاعد المنافسة الرياضية | دعم إضافي أثناء 

القيادة على الحلبات

مقاعد GT2 | من جلد النابا الفاخر للراحة المطلقةمقاعد GT1 | مصممة لتمنحك الراحة والدعم

يقدم مقعد المنافسة الرياضية المتوفر دعامات قوية مذهلة للقيادة 

على الحلبات، ويتضمن نسيج فائق المقاومة في المناطق األكثر 

عرضة لالحتكاك.



حيز األمتعة

تم تزويد ستينغراي الجديدة بحيزي تخزين، أحدهما في المقدمة واآلخر في الوراء خلف 

المحرك لوضع األمتعة والمشاريب المنعشة ومستلزمات البقالة والمزيد. طرازي الكوبيه 

والكشف يقدمان نفس الحجم لحيز األمتعة الذي يبلغ 357 لتر.1 يتسع الصندوق األمامي 

لحقيبة عادية باإلضافة إلى حقيبة ظهر متوسطة. يتسع الصندوق الخلفي لحقيبتي 

غولف أو ّللوح السقفي القابل لإلزالة )كوبيه(.

هذا النوع من مرونة االستخدام يجعل من ستينغراي سيارة رائعة للتجوال بكل ما تحمله 

الكلمة من معنى.

حيز األمتعة الخلفيحيز األمتعة األمامي

والتوزيع. بالوزن  محدودة  والحمولة  السعة   1



-

األلوان

أزرق1أصفر معدني1أبيض برتقالي داكن1برونز معدنيرمادي معدني

أزرق معدنيأحمررمادي داكن معدني أسودأحمر داكن1فضي معدني

إضافية. بتكلفة  لون   1



  

ألوان المقصورة

-

-

امتلك ما يناسب ذوقك الرفيع 

مع مجموعة األلوان والفرش 

الداخلي.

اجعل مقصورة ستينغراي مكانًا يعبر عنك وذلك مع األلوان المتنوعة وخيارات 

المقاعد الرائعة واألسطح الجلدية الفاخرة وحتى أحزمة األمان. هناك احتماالت 

لونية متنوعة تالئم احتياجاتك واللون الخارجي لسيارتك. 

أسود

2LT/3LT جلد نابا  |  لمسات من الجلد المثقب

2LT/3LT جلد نابا | لمسات من األلياف الدقيقة المثقبة

المقاعد : GT2 / GT1 / المنافسة الرياضية1

رمادي ثنائي الدرجة اللونية2رمادي

2LT/3LT جلد نابا | لمسات من الجلد المثقب

2LT/3LT جلد نابا | لمسات من األلياف الدقيقة المثقبة

المقاعد : GT2 / GT1 / المنافسة الرياضية1

لون أحزمة األمانلون أحزمة األمان

أحمر ثنائي الدرجة اللونية3أحمر

2LT/3LT جلد نابا | لمسات من الجلد المثقب

2LT/3LT جلد نابا | لمسات من األلياف الدقيقة المثقبة

المقاعد : GT2 / GT1 / المنافسة الرياضية1

لون أحزمة األمان

بني ثنائي الدرجة اللونية3بني

2LT/3LT جلد نابا | لمسات من الجلد المثقب

2LT/3LT جلد نابا | لمسات من األلياف الدقيقة المثقبة

المقاعد : GT2 / GT1 / المنافسة الرياضية1

لون أحزمة األمان

بني داكن4

2LT/3LT جلد نابا | لمسات من الجلد المثقب

2LT/3LT جلد نابا | لمسات من األلياف الدقيقة المثقبة

المقاعد : GT2 / GT1 / المنافسة الرياضية1

لون أحزمة األمان

أزرق/أزرق داكن5

3LT جلد نابا | لمسات من الجلد المثقب

المقاعد : GT2 / GT1 / المنافسة الرياضية1

لون أحزمة األمان

أحمر داكن

3LT جلد نابا | لمسات من الجلد المثقب

المقاعد : GT2 / GT1 / المنافسة الرياضية1

لون أحزمة األمان

لون أحزمة األمان

أسود / برتقالي / برونزي /  أزرق / أحمر  / أصفر  

مقصورة باللون األحمر | 2LT | جلد موالن | مقاعد GT1 | أحزمة أمان باللون األحمر

مقصورة2 باللون األزرق/األزرق الداكن | 3LT | جلد نابا | مقاعد GT2 | أحزمة أمان باللون األزرقمقصورة باللون البني | 2LT | جلد موالن | مقاعد GT1 | أحزمة أمان باللون األسود

مقصورة2 باللون األحمر الداكن | 3LT | جلد نابا | مقاعد GT2 | أحزمة أمان باللون األسودمقصورة2 باللون البني الداكن3LT | 5 | جلد نابا | مقاعد GT2 | أحزمة أمان باللون البني

واألبواب  العدادات  لوحة  تشمل  الكامل  باللون  المقصورة   5 تلوثها.  لتجنب  إضافية  عناية  تتطلب  وقد  أرجائها  ضمن  فاتحًا  لونًا  تقدم  المقصورة  هذه  األرضية.  وسجاد  واألبواب  العدادات  لوحة  تشمل  الكامل  باللون  المقصورة   4  .  GT3 مقاعد  يتطلب   3 الرياضية.  المنافسة  مقاعد  مع  طلبها  يتم  عندما  األسود  باللون  المقاعد   .GT2 مقاعد  يتطلب   2 المتوفر.  الدقيقة  األلياف  بجلد  الملفحة  القيادة  عجلة  يتطلب   1
األرضية. وسجاد 

إعدادات المقصورة | معروض نموذج اختياري



-

العجالت

-

ألوان المكابح

أمامية 19"×8.5" – خلفية 20"×11"

5 أضالع مفتوحة

عجالت ألومنيوم مطلية بالفضي الفاتح

أمامية 19"×8.5" – خلفية 20"×11"

5 أضالع ثالثية

عجالت ألومنيوم بوجه مشغول مطلية بالفضي

مكابح BREMBO القياسية
المطلية باألسود

مكابح BREMBO المتوفرة
المطلية باألحمر الفاتح

مكابح BREMBO المتوفرة
المطلية باألحمر الداكن

مكابح BREMBO المتوفرة
المطلية باألصفر

أمامية 19"×8.5" – خلفية 20"×11"

5 أضالع ثالثية

عجالت ألومنيوم بوجه مشغول مطلية بالرمادي

أمامية 19"×8.5" – خلفية 20"×11"

5 أضالع مفتوحة

عجالت ألومنيوم مطلية بالفحمي الالمع المعدني مع حواف مشغولة



الكوبيه والكشف تتضمن هذه المزايا:
الميكانيك

الفرامل – قرصية على العجالت األربعة مع الفرملة المانعة لالنغالق وتشمل مكابح ®BREMBO رباعية المكابس والمطلية 
باألسود

النظام التفاضلي - ميكانيكي محدود االنزالق

MYMODE أداة اختيار وضعية القيادة – تشمل ست وضعيات تخصصية: التجوال، الرياضية، الحلبات، الطقس، وضعيتي 
Z ووضعية

المحرك - محرك V8 LT2 فائق األداء سعة 6.2 لتر مع الحقن المباشر للوقود، التوقيت المتفاوت للصمامات، اإلدارة النشطة 
للوقود، نظام الحوض الجاف للزيت ونظام مراقبة صالحية الزيت

العادم - فوالذ مقاوم للصدأ ومعالج باأللومنيوم مع حواف فوالذية

الهيكل - بنية مصنوعة من األلومنيوم

التوجيه - نظام توجيه كهربائي مغناطيسي متفاوت النسب وحساس للسرعة

نظام التعليق - مستقل على أربع عجالت

ناقل الحركة - 8 سرعات ثنائي التعشيق مع وضعية يدوية وأوتوماتيكية

التصميم الخارجي

التحسينات – فتحات تهوية جانبية وشبك أمامي وخلفي مطلية بالفحمي الالمع المعدني، وشبك الغطاء بطراز الكشف

الهوائي – مدمج في األمام والخلف

الشعارات – مطلية بالفحمي الالمع المعدني

سقف طراز الكشف – قابل للتوضيب، سقف صلب مطلي بلون الهيكل وقابل للفتح كهربائيًا. قابل للفتح بالتحكم عن بعد، 
زجاج خلفي، يعمل كهربائيًا مع مزيل ضباب مدمج )الكشف(

LED - مصابيح القيادة النهارية

الزجاج - ®SOLAR-RAY بتعتيم خفيف

المصابيح الرئيسية – LED بروجكتور

المرايا – خارجية مدفأة، قابلة للتعديل والطي كهربائيًا مع ميزة التعتيم األوتوماتيكي جهة السائق وإشارات اإلنعطاف المدمجة

المساعدة على الركن الخلفي1

اللوح السقفي – بلون الهيكل، قابل لإلزالة )كوبيه(

اإلطارات 35ZR19/245 في الجهة األمامية و 30ZR20/305 في الجهة الخلفية، بالكوول، لجميع الفصول، عالية األداء

العجالت 19"×8.5" في األمام و 20"×11" في الخلف، ألومنيوم مع 5 أضالع مفتوحة ومطلية باللون الفضي الفاتح

ماسحات الزجاج – أمامية، متناوبة

المقصورة

تكييف الهواء – تحكم ثنائي المنطقة بالمناخ مع إعدادات المناخ الفردية للسائق والركاب. نظام تنقية الهواء مع منقي هواء 
لألجسام الدقيقة وعرض لدرجة الحرارة الخارجية

ميزة نظام الصوت – نظام BOSE PERFORMANCE SERIES الصوتي عالي األداء مع 14 مكبر صوت

التواصل – جهاز بلوتوث ®NFC BLUETOOTH للتوصيل بالمزامنة السهل االستخدام "توصيل بضغطة واحدة" مع جهاز2 
البلوتوث

تحكم تثبيت السرعة – الكتروني مع ميزة التثبيت والمتابعة

مزيل ضباب – الزجاج الخلفي، كهربائي

أقفال األبواب – كهربائية قابلة للبرمجة مع ميزة الحماية من ترك المفتاح داخل السيارة

الترفيه – نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 الفاخر3 مع المالحة المتصلة، شاشة لمس HD ملونة قياس 8"

كونسول أرضي – حاملي أكواب مغطاة، منفذي طاقة إضافيين، منفذي 23USB، منفذ AUX إضافي وحيز تخزين قابل للقفل

سجاد األرضية - سجاد

 لوحة العدادات – شاشة مركز معلومات القيادة الملونة قياس 12 إنش مع العديد من الوضعيات القابلة لالختيار
ومزايا إعدادات لوحة العدادات

فتح الحجرة )كوبيه( الصندوق )الكشف( – فتح بكبسة زر، مخفية

كاميرا1 الرؤية الخلفية HD فائقة الوضوح

فتح السيارة وتشغيلها بدون مفتاح – جهازي تحكم عن بعد

اإلنارة – تعتيم مسرحي

مرآة كاميرا الرؤية الخلفية1 – عرض للجهة الخلفية مع ميزة التعتيم األوتوماتيكي مع عرض كامل بالكاميرا )الكشف(

نظام تشغيل المركبة عن بعد

أحزمة األمان - سوداء

عمود المقود – تعديل كهربائي أفقي وعمودي

عجلة القيادة – ملفحة بالجلد، مع أزرار مثبتة للتحكم بنظام الصوت، األوامر الصوتية، تثبيت السرعة، الهاتف ولوحة العدادات

نظام منع السرقة – تشغيل المحرك واطفائه بكبسة زر وتنبيه مرئي وصوتي

إدارة سالمة المركبة – تقدم تنبيه متقدم لمشاكل المركبة

الحاجبات الشمسية – مع أغطية، ُمنارة مع مرايا

النوافذ – كهربائية مع ميزة الفتح واإلغالق السريع جهة السائق

2LT الكشف
التصميم الخارجي

تنبيه حركة المرور الخلفية1

تنبيه المنطقة الجانبية العمياء1

المقصورة

عرض الكاميرا – كاميرات1 أمامية HD فائقة الوضوح )عرض أمامي( وكاميرا1 الرؤية الخلفية HD فائقة الوضوح

شبك األمتعة - اثنان

ميزة العرض الملون على الزجاج األمامي )HUD( – ملون، مع قراءات لوضعيات التجوال، الرياضية، الحلبات، سرعة السيارة، 
وضعية المسننات، عدد دورات المحرك لكل دقيقة، إضاءة قراءة نقل الحركة، إشارات اإلنعطاف، المصابيح عالية الشدة، المالحة 

خطوة بخطوة، مقياس G، حدود السرعة وزمن الدورة

باقة الذاكرة لراحة السائق والراكب – اعدادات الذاكرة لعجلة القيادة، المرايا الخارجية ومقاعد السائق والراكب، يتم تفعيلها 
بحامل المفتاح أو الزر الموجود على الباب

مسجل الفيديو وبيانات األداء

مرآة كاميرا الرؤية الخلفية1 – عرض للجهة الخلفية مع ميزة التعتيم األوتوماتيكي مع عرض كاميرا كامل

المقاعد – مدفأة ومهواة مع تعديل كهربائي لمنطقة الدعامات وأسفل الظهر

عجلة القيادة – مدفأة

نظام منع السرقة – كهربائي، للدخول غير المصرح به، حساس ميالن المركبة، حساس الحركة داخل المقصورة. تنبيه صوتي 
باستخدام البوق

تحكم منزلي عالمي – يتضمن فتح باب الكراج، 3 قنوات قابلة للبرمجة، موجودة على الحاجب الشمسي جهة السائق

شحن السلكي4

المقاعد – GT1 حاضنة مع تعديل كهربائي بـ8 اتجاهات

كوبيه 3LT: باإلضافة أو باالستبدال مع مزايا طراز 2LT فإن طراز 3LT يشمل:
المقصورة

باقة المقصورة الملفحة بالجلد التخصصية – لوحة عدادات علوية وألواح األبواب والكونسول الملفحة بالجلد

المقاعد – مقاعد GT2 الحاضنة مع ميزة التعديل الكهربائي بـ8 اتجاهات، وسائد داعمة مع التعديل الكهربائي وميزة التعديل 
الكهربائي لمنطقة أسفل الظهر

باقة المقصورة الملفحة بجلد األلياف الدقيقة – تشمل الخط الممتد جهة الرأس، حاجبات الشمس، المنطقة أعلى الزجاج 
األمامي والنافذة الخلفية ومنطقة الدعامات

متوافق  واحد  محمول  هاتف  جهاز  بشحن  النظام  يقوم   4 األجهزة.  لبعض   USB منفذ  عبر  واتصال  متوافقين،  ذكي  وهاتف  بلوتوث  تتطلب  الكاملة  الوظائف  الطراز.  بحسب  الترفيهي  المعلوماتي  شفروليه  نظام  وظائف  تتنوع   3 التشغيل.  نظام  ونسخة  وطرازه  الجهاز  بحسب  بلوتوث  لميزة  الكاملة  الوظائف  تتنوع   2 األخرى.  والمعلومات  المزايا  عمل  بمحدودية  المتعلقة  المهمة  المعلومات  لمعرفة  السيارة  مالك  دليل  اقرأ   1
الجديدة  السيارة  بكفالة  ومغطاة  المعتمد  الوكيل  لدى  مثبتة  كورفيت  اكسسوارات   7 المتوفرة.  العالي  لألداء   Z51 باقة  مع  طلبه  عند  المعدني  الالمع  بالفحمي  مطلي  جناح  يتضمن   6 األسود.  باللون  الخارجي  الهيكل  مع  متوفر  غير   5 الجوال.  شبكة  مشغل  استشر  آخر،  جهاز  أي  أو  هاتفك  توافق  من  للتحقق  خلفيًا.  غطاًء   / خاصًا  محواًل  اآلخر  البعض  ويتطلب  مدمج  بشكل  الالسلكي  الشحن  ميزة  على  الهواتف  بعض  تحتوي  السلكيًا. 
تأمينهم  عند  أكثر  بأمان  يكونون  األوالد  فإن  الراكب،  وجود  استشعار  بأنظمة  المزودة  المركبات  في  حتى  الهوائية.  الوسائد  وجود  مع  حتى  والحجم  العمر  بحسب  لألوالد  المناسبة  التثبيت  وأدوات  األمان  أحزمة  استعمل  دائما  األطفال:  سالمة  عن  مالحظة   8 المعتمد.  الوكيل  مراجعة  يرجى  للتفاصيل،  من  للمزيد  الجديدة.  كورفيت  مع  طلبها  عند  وذلك  أواًل(  يأتي  كم )أيهما  سنوات / 100,000   3 لمدة  موتورز  جنرال  قبل  من  المحدود 
الداكن  األزرق   / األزرق  باللون  مقصورة  اللون.  برونزية  أمان  أحزمة  مع  الداكن  البني  باللون  مقصورة   9 السالمة.  معلومات  من  المزيد  على  للحصول  األطفال  جلوس  سالمة  وتعليمات  المالك  دليل  راجع  األمامي.  بالراكب  خاصة  أمامية  هوائية  بوسائد  مزودة  مركبة  ألية  األمامية  المقاعد  على  الخلفي  التموضع  ذات  األطفال  مقاعد  بتثبيت  أبدًا  تقم  ال  لألوالد.  المعزز  الكرسي  أو  الرضع  كرسي  في  مناسب  بشكل  الخلفي  المقعد  في 

األزرق/ باللون  المقصورة  مع  مشمول  الداكن.  األحمر  أو  األحمر  باللون  المقصورة  مع  متوفر  غير   15 الداكن.  البني  باللون  المقصورة  مع  مشمول  البني.  أو  األسود  باللون  مقصورة  يتطلب   14 البني.  أو  األسود  باللون  مقصورة  يتطلب   13 األسود.  باللون  مقصورة  يتطلب   12 الداكن.  األزرق/األزرق  أو  الداكن،  األحمر  األحمر،  باللون  المقصورة  مع  متوفر  غير   11 األحمر.  باللون  المقصورة  مع  متوفر  غير   10 األزرق.  باللون  أحزمة  مع 
الداكن. األزرق/األزرق  باللون  المقصورة  مع  متوفر  غير  الداكن. 16  األزرق 

ال   22 األحمر/األسود.  أو  األسود  باللون  مقصورة  يتطلب   21 المثقب.  الدقيقة  األلياف  جلد  من  لمسات  مع  النابا  جلد  من  مقاعد  يتطلب   20 األسود/األحمر.  أو  الفاتح  األسود/الرمادي  البني،  األحمر،  الفاتح،  الرمادي  باللون  المقصورة  مع  متوفر  الحاضنة.   GT2 مقاعد يتطلب   19 البني.  أو  األحمر  الفاتح،  الرمادي  باللوان  المقصورة  مع  متوفر  الحاضنة.   GT2 مقاعد يتطلب   18 الدقيقة.  األلياف  بجلد  ملفحة  قيادة  عجلة  يتطلب   17  
األجهزة. جميع  مع  متوافق  غير   23 وتوفرها.  للمواصفات  المعتمد  الوكيل  زيارة  يرجى  السيارة.  أداء  خصائص  المعتمدة  غير  التركيبات  تغير  قد  فقط.   GM من  المعتمدة  والعجالت  اإلطارات  تركيبات  استخدم  تحملها.  وقدرة  وأدائها  السيارة  سالمة  على  سلبًا  ستؤثر  ألنها  الشتاء،  ظروف  في  فقط  الصيفية  اإلطارات  تستخدم 

● قياسي ● متوّفر — غير متوّفر

2L
T

3L
T

المحرك/الشاسي
محرك V8 LT2 سعة 6.2 لتر مع الحقن المباشر للوقود، التوقيت المتفاوت للصمامات واإلدارة النشطة 

للوقود
●●

ناقل الحركة: 8 سرعات ثنائي التعشيق مع وضعية يدوية وأوتوماتيكية

معدل القيادة النهائية عالي األداء

●

●

●

●

 )eLSD( النظام التفاضلي: الكتروني محدود االنزالق●●

العادم: عالي األداء )يزيد القوة الحصانية بمقدار 5 أحصنة والعزم بمعدل 7 نيوتن متر(، الصوت القوي 
للعادم يتنوع بحسب اختيار وضعية القيادة، حواف ستانلس ستيل

●●

نظام التعليق: مستقل على 4 عجالت

)FE3( لألداء العالي Z51

Z51 لألداء العالي )FE4( مع التحكم االنتقائي للقيادة المغناطيسية، يشمل إدارة الجر عالي األداء 

●

●

●

●

●

●

 الفرامل:
 مانعة لالنغالق على أربع عجالت، قرصية على أربع عجالت، 4 مكابس )دوارات أمامية قياس 12.6 إنش، 

دوارات خلفية قياس 13.3 إنش(

باقة Z51 لألداء العالي )دوارات أمامية قياس 13.6 إنش، دوارات خلفية قياس 13.8 إنش( مع شعار Z51 على 
المكابح )مشمولة ومتوفرة فقط مع باقة Z51 لألداء العالي(

●

●

●

●

طالء مكابح الفرملة: أسود

أحمر فاتح

أحمر داكن

أصفر

●

●

●

●

●

●

●

●

●●نظام التبريد: فائق األداء

التصميم الخارجي

التحسينات: فتحات تهوية جانبية وشبك أمامي وخلفي بلون الهيكل، وشبك الغطاء بلون الهيكل 
)الكشف(

فتحات تهوية جانبية وشبك أمامي وخلفي مطلية بالرمادي ، وشبك الغطاء مطلي بالرمادي )الكشف(

5●

●

5●

●

سقف الكشف: مطلي بالفحمي الالمع المعدني جهة المحرك والسقف )الكشف(

مطلي بالفحمي الالمع المعدني جهة المحرك والسقف بلون الهيكل )الكشف(

5●

●

5●

●

●●ميزة رفع مقدمة السيارة: تعديل االرتفاع مع الذاكرة

●6●6المرايا: مطلية بالفحمي الالمع المعدني

الرسومات

●●شريط السباق بالطول الكامل والمطلي بالفحمي الالمع المعدني

●●شريط السباق المزدوج بالطول الكامل والمطلي بالرمادي الداكن

●●شريط السباق المزدوج بالطول الكامل والمطلي بالفضي

خيارات اللوح السقفي القابل لإلزالة بطراز الكوبيه

●●لوح سقفي شفاف بقطعة واحدة

●●لوح سقفي ظاهر بقطعة واحدة من ألياف الكربون مع إطار بلون الهيكل

باقة السقف المزدوج بلون الهيكل: لوح سقفي بلون الهيكل، لوح سقفي شفاف وحقيبة تخزين اللوح 
السقفي من اكسسوارات7 كورفيت

●●

باقة السقف المزدوج بألياف الكربون: لوح سقفي شفاف، لوح سقفي ظاهر من ألياف الكربون مع إطار 
بلون الهيكل وحقيبة تخزين اللوح السقفي من اكسسوارات7 كورفيت

●●

األمان والسالمة
الوسائد الهوائية:8 للسائق والراكب األمامي، وسائد أمامية ولالصطدام الجانبي مع نظام استشعار وجود 

الراكب
●●

مرآة كاميرا الرؤية الخلفية:1 رؤية خلفية مع ميزة التعتيم األوتوماتيكي مع عرض كامل للكاميرا )كوبيه( 

رؤية خلفية مع ميزة التعتيم األوتوماتيكي مع عرض كامل للكاميرا )الكشف(
●●

●●تنبيه حركة المرور الخلفية1

●●نظام المساعدة على الركن الخلفي1

●●تنبيه المنطقة الجانبية العمياء1

نظام منع السرقة: إيقاف عمل المحرك وتنبيه مرئي وصوتي
كهربائي، الدخول غير المصرح به، حساس ميالن السيارة، حساس الحركة داخل المقصورة، تفعيل البوق

●

●

●

●

2L
T

3L
T

المقصورة

●●صفيحة معدنية مخصصة باسمك ورقم VIN الخاص بسيارتك

أحزمة األمان: أسود
برتقالي

برونزي
أزرق

أحمر
أصفر

●

10●

13●

10●

●

10●

9●

11●

14●

15●

16●

11●

مقاعد GT1 الحاضنة 

– أسطح المقاعد من جلد موالن مع لمسات مثقبة

●

●

–

–

مقاعد GT2 الحاضنة 

– أسطح المقاعد من جلد نابا مع لمسات مثقبة
– أسطح المقاعد من جلد نابا مع لمسات مثقبة من جلد األلياف الدقيقة17

●

●

●

●

●

●

مقاعد المنافسة الرياضية الحاضنة

– نسيج مثقب17 

– أسطح المقاعد من جلد نابا مع لمسات مثقبة من جلد األلياف الدقيقة
– أسطح المقاعد من جلد نابا مع لمسات مثقبة من جلد األلياف الدقيقة17

●

–
●

●

●

–
●

●

●19●18مقاعد بدرجتين لونيتين

●20●20عجلة القيادة: ملفحة بجلد األلياف الدقيقة

درزات خاصة في المقصورة الجلدية

درزات حمراء على المقاعد، لوحة العدادات، األبواب والكونسول

درزات صفراء على المقاعد، لوحة العدادات، األبواب والكونسول

–

–

21●

12●

●●الطراز: ألياف الكربون تحيط بلوحة العدادات وصفائح المفاتيح للكونسول واألبواب

نظام الترفيه
 HD الترفيه – نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 الفاخر مع المالحة المتصلة، شاشة لمس ملونة

فائقة الوضوح قياس 8"
––

●●مسجل الفيديو وبيانات األداء

الباقات

●●باقة Z51 لألداء العالي

فرامل Z51 عالية األداء، نظام تعليق Z51 عالي األداء )FE3(، عادم عالي األداء، معدل القيادة النهائية عالي األداء، نظام تفاضلي 
الكتروني محدود اإلنزالق )ELSD(، جناح Z51 الخلفي، مقسم هواء أمامي، إطارات عالية األداء 35ZR19/245 في األمام و 

30ZR20/305 في الخلف الصيفية فقط22 ونظام تبريد فائق األداء

●●باقة حماية البطارية

●●باقة شعارات الكروم الخارجية

●●باقة مظهر المحرك: ألياف الكربون مع اإلنارة )كوبيه(

المزايا القياسية والمتوفرة

-



كورفيت كوبيه 3LT مع باقة Z51 لألداء العالي والمزايا المتوفرة | أحمر

اإلحصائيات

-

كورفيت ستينغراي مع باقة Z51 لألداء العالي
محرك V8 LT2 سعة 6.2 لترالمحرك

11.5:1معدل 

490 حصان عند 6450 ددالقوة الحصانية

630 نيوتن متر عند 5150 ددالعزم

6600 ددالخط األحمر

5.2:1معدل القيادة النهائية

2.9 ثانية0 إلى 100 )بحسب حركة المركبة األولية(

G 1.02 )كوبيه(لوح اإلنزالق )التسارع الجانبي األقصى(

312 كم/ساعةالسرعة القصوى على الحلبة

مانعة لالنغالق على أربع عجالت، قرصية على أربع عجالت، BREMBO أحادية الحجرة بمكابح نظام الفرملة
Z51 ذات 4 مكابس مع شعار

13.6 إنش )األمام(، 13.8 إنش )الخلف(قطر الدوار

1,527 كغ كوبيهالوزن
1,573 كغ الكشف

35ZR19/245 في األمام و 30ZR20/305 في الخلف، عالية األداء، صيفية فقط1اإلطارات

٦٠/٤٠توزيع الوزن )أمامي / خلفي(

المعتمد. الوكيل  زيارة  يرجى  والعجالت،  اإلطارات  حول  مهمة  معلومات  على  للحصول  السيارة.  أداء  خصائص  تغيير  إلى  المعتمدة  غير  المنتجات  تؤدي  قد  فقط.   GM من المعتمدة  والعجالت  اإلطارات  مجموعة  استخدم  السيارة.  ومتانة  وأداء  سالمة  على  سلبًا  تؤثر  قد  ألنها  الشتاء،  خالل  الصيف  بفصل  الخاصة  اإلطارات  تستخدم  ال   1



كورفيت ستينغراي مع باقة Z51 لألداء العالي
 2723ممقاعدة العجالت

4630 ممالطول اإلجمالي

1933  ممالعرض اإلجمالي

1648 مم في األمام / 1585 مم في الخلفالمحور

1234 مماالرتفاع

357 لترسعة حيز األمتعة

360 ممقطر عجلة القيادة

3.3 مدائرة اإلنعطاف: دوران كامل

2.5 لفةدوران عجلة القيادة: إقفال حتى إقفال

18.5 غالون / 70 لترسعة خزان الوقود )تقريبًا(

9.9 كم/لتر متنوعمعدل استهالك الوقود بحسب وكالة حماية البيئة

 محرك V8 LT2 سعة 6.2 لتر مع الحقن المباشر للوقود، التوقيت المتفاوت للصماماتالمحرك
واإلدارة النشطة للوقود

490 حصان عند 6450 ددالقوة الحصانية

630 نيوتن متر عند 5150 ددالعزم

103.25 مم × 92.00 مممدى الشوط

1-8-7-2-6-5-4-3أمر اإلطالق

حقن مباشرنظام الوقود

يفضل الفاخرالوقود

ألومنيوم مصبوبالحجرة

ألومنيوم مصبوبرأس األسطوانة

مجوفصمامات المأخذ

مجوف مملء-بالصوديومصمامات العادم

مركبالمأخذ المتشعب

فوالذ عقدي مصبوبالعادم المتشعب

فوالذ عقدي مصبوبأغطية التحريك األساسي

فوالذ مشغولالعمود المرفقي

فوالذ صلبعمود الحدبات

مسحوق معدني مشغولقضبان التوصيل

تركيب مدمج لنظام حوض الزيت الجاف مع خزان ربعي 7.5 وجسم الخانق قياس 87 مم جهة مزايا المحرك اإلضافية
الخلف ويتضمن مأخذين متماثلين قياس 210 مم و 3 مضخات زيت معاوضة

ناقل الحركة
معدالت نقل الحركة ):1(

12.91

21.76

31.22

40.88

50.65

60.51

70.40

80.33

5.2:1القيادة النهائية

2.91معدالت نقل الحركة ):1(

المواصفات

-



FULL MENU PRICING 
SCHEDULE AVAILABLE.

 PLEASE SPEAK TO YOUR 
LOCAL DEALER 

FOR MORE INFORMATION.

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 تتمَلّ

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.

إنجاز الصيانة في
 ساعة واحدة

ضمان توفر
قطع الصيانة

24/7 مساعدة إقليمية على شفافية في األسعار
الطريق لمدة أربع سنوات

سهولة بتحديد
موعد الصيانة

كلفة الصيانة

 تنخفض الصيانة. 
ويرتفع التشويق.

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

chevroletarabia.com


