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 كامارو LT كوبيه باللون األزرق المعدني
مع باقة RS المتوفرة.

جذور كامارو األصيلة لم تتبدل. نحن نعدكم 
بذلك. ولكن كل شي آخر متعلق بهذا الجيل 

السادس فقد تمت إعادة تصميمه بما يخدم 
األداء المطلق.

يمكنكم أن تروا ذلك من خالل مستوى 
هيكلها المنخفض وبدنها المنحوت والجزء 

الخلفي لسقفها الممتد بانسيابية فائقة نحو 
واجهتها الخلفية. ويمكنكم أيضًا أن تشعروا 
بهذا التغيير عبر التحكم الفائق على الطريق 

والمقصورة الرياضية بتصميمها الجديد 
الذي يمنح السائق االهتمام الكامل. انعموا 
باالستماع لزئيرها الهادر الذي تقدمه خيارات 

المحركات فائقة األداء المتوفرة معها.

إنها أكثر رشاقة وأكثر سرعة وأكثر ذكاًء. كامارو 
الجديدة تفرض هيمنتها دون أدنى شك.

بعض األلوان غير متوفرة في كل األسواق. 



مقصورة كامارو 2LT باللون األسود جيت بالك مع 
باقة تحسينات بلون السيراميك األبيض الداخلية 

المتوفرة والخصائص األخرى المتوفرة.

تصميم جديد
      للقلب والقالب.

ما هي السيارة التي تهتم بالسائق؟
إنها السيارة التي تقدم عجلة القيادة ذات السطح 

السفلي المستوي ومقبض ناقل الحركة المريح 

باإلضافة للمقاعد المعززة التي تمنح بمجملها 

تفوقًا مذهاًل لوضعية جلوس وديناميكية السائق.

حيث تكون ميزة العرض الملون على الزجاج األمامي 

)قياسية في طراز SS( التي تقوم بإسقاط 

المعلومات الهامة ضمن مستوى خط النظر الخاص 

بالسائق، وميزة الشحن الالسلكي التي تساعد على 

إبقائك متواصاًل مع عالمك. حيث تضيء اإلنارة 

الطيفية الداخلية حول نظام الراديو ومكونات 

األبواب وحامالت األكواب بـ24 لون انتقائي. وحيث 

يكون هناك وضعية العرض الضوئي النابض التي 

يمكنك اختيارها عند التوقف.
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الروعة التي تكمن في التفاصيل.

1.  لوحة العدادات قياس 8 إنش المتوفرة والقابلة للتعديل تقدم لك المعلومات التخصيصية التي تحتاجها وترغب بمشاهدتها.

2.  مقبض ناقل الحركة اليدوي معزز بالجلد المحبب، وغطاء مميز في طراز SS ومقبض مثالي لكل السائقين.

3.  تحيطك بالمواد والتجهيزات الفاخرة التي تشمل المقاعد الجلدية القابلة للتدفئة والمهواة المتوفرة.

4.  ميزة التحكم بالتدوير تخفض عدد األزرار الموجودة في لوحة التحكم وذلك لتسهيل استخدام ميزة التحكم بالمناخ.



 كامارو RS كوبيه باللون األزرق المعدني مع باقة التحسينات
الشكلية المتوفرة.

هيمنة ترفض
                    التواضع.

كامارو تمتلك تصميمًا منحوتًا يخطف األبصار. 
حازت كامارو على منحنياتها اإلنسيابية وبدنها 
المنخفض وخطوطها الرياضية بعد إخضاعها 

لمئاٍت من ساعات اإلختبار ضمن نفق الرياح، 
وهذا بدورہ أّدى إلضافة تحسينات جوهرية على 

الشبك األمامي وغطاء المحرك والسقف. 
النتيجة؟ إنها أفضل سيارة كامارو تم ُصنعها على 
اإلطالق. طراز SS يقدم المصابيح الرئيسية عالية 
 LED المتميزة ومصابيح LED األداء مع مصابيح

الخلفية ذات الطابع الخاص الذي
يميزها عن كل ما حولها.

أّما باقة RS القياسية في طراز LT فهي تقدم 
نفس تعزيزات اإلنارة المتميزة باإلضافة لعجالت 

األلومنيوم قياس 20 إنش والجناح الرياضي 
المثبت بمهارة عالية على الحافة الخلفية 

باإلضافة لتحسينات الكروم الراقية على المشابك 
العلوية والسفلية.

انعم بأروع األجواء بكبسة زر.
 كما ترون، فإن السقف المكشوف ال يؤثر على المظهر المتميز لطراز الكوبيه. ولكن عند الرغبة بالحصول على بعض المرح فإن السقف االلكتروني بالكامل يتم فتحه بكبسة زر من 

حامل المفتاح – حتى أثناء القيادة بسرعة 50 كم/ساعة. يختفي بعدها الغطاء بكل أناقة وبشكل أوتوماتيكي تحت غطاء الحماية المتين مع الحفاظ على المظهر الرائع للخطوط 
المنحوتة لهيكل المركبة.



50 عامًا، تعانق الكمال.

 .2SS 2 وLT 1.  إصدار الذكرى السنوية الخمسون. إصدار خاص من كامارو لمرة واحدة في العمر، ومتوفر بإصداري الكوبيه والمكشوف على طرازات 
التحسينات الخاصة بطراز الذكرى السنوية الخمسون تبدو جلية على لوحة العدادات ومساند الظهر الخاصة بالمقاعد وعجلة القيادة.

2.  عجالت قياس 20 إنش الحصرية. عجالت األلومنيوم قياس 20 إنش الحصرية والخاصة بالذكرى السنوية الخمسون تتضمن لمسات الصقل الناعم وأغطية مركزية حصرية مع 
شعارات معبرة عن الذكرى السنوية الخمسون. اللمسات الخارجية الخاصة بالذكرى السنوية الخمسون تتضمن شعارات خاصة وشبك أمامي متميز مع لمسات الكروم الالمع 

.)LT باإلضافة لمقسم الهواء األمامي بلون الهيكل ومكابح الفرملة باللون البرتقالي )في األمام فقط بطراز

3.  ترحب بكم كامارو مع الشارات الممّيزة لعيدها الـ50 التي تضيف لمسة من الجمال على مركباتكم. كامارو 2SS كوبيه باللون الرمادي الداكن
مع باقة إصدار الذكرى السنوية الخمسون.

إصدار محدود حتى نفاذ الكمية.
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كامارو SS كوبيه باللون األسود.

.SS تحكم القيادة المغناطيسية، متوفر في طراز

.SS العادم ثنائي الفتحات المتوفر في

.SS قياسية في ،Brembo® فرامل

بنية هندسية في قمة اإلبداع.
 البنية الهندسية المتطورة تساعد على تخفيف وزن كامارو بمقدار 90 كغ كحد أدنى إذا
ما قارناها مع الجيل الخامس. لقد تمت هندسة نظام التعليق ليتقلص بمقدار 21% 

باإلضافة لمكونات األلومنيوم الخاصة بناقل الحركة التي تعمل على تعزيز مستوى حمل 
كتلة المركبة على النوابض وبالتالي تقديم توازنًا وتحكمًا أعلى. كامارو المذهلة أصبحت 

 تمتلك هيكاًل أقسى بمقدار %28 من الهيكل السابق مما يمنح السائق تواصاًل
مذهاًل مع الطريق.

هل يمكنك التحكم بها؟
البنية الهندسية األخف وزنًا واألكثر قساوة تقدم تحكمًا يفوق توقعاتك، ولكن هذا ليس 

كل شيء. عجلة القيادة الكهربائية تقدم مستويات أعلى لإلحساس بالطريق واستجابة 
أكبر أثناء القيادة. ستنعم مع حتى أربع وضعيات انتقائية للقيادة بتجربة قيادة استثنائية 

لم يسبق لها مثيل. ومع النسب األصغر واألقسى لمعدالت التوجيه فإنك ستحظى 
بقيادة رشيقة وشعور أكبر بالتحكم عند كل إنعطاف أو مناورة تقوم بها.

كامارو SS تمتلك الطريق وتتصدر الحلبات. 
في طراز SS، يعمل ناقل الحركة اليدوي سداسي 

السرعات مع نظام مطابقة سرعة الدوران
Active Rev Matching على توقع واستباق 

نقالت الحركة السفلية مع استشعار أبسط 
المتغيرات في نظام الخانق وذلك لتأمين قيادة 
سلسة ونقاًل دقيقًا ومحكمًا لنظام نقل الحركة 

– هذہ التقنية نتجت بعد سنوات طويلة من 

الخبرات والدراسة اإلحترافية المضنية – أما 
فرامل ®Brembo ذات األربعة مكابس فهي تقدم 

أعلى مستويات الفرملة والتحكم حتى مع 
السرعات العالية.

إعداداتها المعدة مسبقًا تندمج مع نظام تحكم 
القيادة المغناطيسية المتوفر لتمنح نظام 

التعليق قساوة أكبر لتمكينها من تحقيق 

مستويات القيادة عالية األداء دون التضحية 
برشاقة القيادة. في طراز الكوبيه، سيكون نظام 

التبريد اإلضافي الخاص بزيت المحرك وناقل 
الحركة والنظام التفاضلي متوفرًا كميزة قياسية. 

نظام العادم المزدوج يقدم لك زئيرًا متميزًا 
لمحرك LT1 V8 سعة 6.2 لتر مع كل وضعية

من وضعيات القيادة األربعة.
اعرف المزيد عن المزايا التي تجعل من كامارو سيارة عالية األداء 

chevroletarabia.com بكل ما تعنيه الكلمة من معنى عبر
شفروليه كامارو SS الحائزة على لقب أفضل كوبيه عالية األداء 

لعام 2017.



LT كامارو
RS سعة 3.6 لتر مع باقة V6 محرك

 SS كامارو
محرك V8 سعة 6.2 لتر

كامارو LT كوبيه باللون الرمادي المعدني، كامارو 
SS كوبيه باللون األحمر الداكن )لون بتكلفة إضافية( 
 RS كوبيه باللون األزرق المعدني مع باقة LT وكامارو

المتوفرة.
1 بحسب الحركة األولية للمركبة. 2 مع ناقل الحركة 

األوتوماتيكي ثماني السرعات بميزة النقل المقودي.

LT كامارو
محرك V6 سعة 3.6 لتر

)باقة RS المتوفرة(
هذا المحرك يقدم التناغم بين القوة والتوفير 
باستهالك الوقود حيث يوفر قوة 335 حصان 

 وعزم 385 نيوتن متر.
0 إلى 100 كم/سا خالل 5.1 ثانية1

بعض األلوان غير متوفرة في كل األسواق. 

LT كامارو
محرك V6 سعة 3.6 لتر

SS كامارو
محرك V8 سعة 6.2 لتر

يقدم قوة 455 حصان وعزم 617 نيوتن متر 
ليمنحكم أقوى كامارو SS على اإلطالق.

0 إلى 100 كم/سا خالل 4.0 ثانية1،2



خذ مكانك على
        المقعد الرياضي.

.ZL1 كامارو
بامتالكها لمحرك V8 سوبرتشارج بقوة 650 حصان 

فإن شفروليه كامارو ZL1 هي أقوى كامارو على 
اإلطالق. يمكنك اإلختيار بين ناقل الحركة اليدوي 

القياسي بـ6 سرعات مع ميزة مطابقة سرعة 

 الدوران أو ناقل الحركة األوتوماتيكي المتوفر
بـ10 سرعات مع ميزة نقل الحركة المقودي التي 

تساعد في الحفاظ على مستويات دوران المحرك 
لبلوغ أقصى درجات اإلستجابة وتحقيق أوقات 

أسرع إلكمال دورات الحلبات.

أثبتت أعلى درجات اإلنسيابية.
الواجهة األمامية المنحوتة بطريقة خاصة تعزز 

اإلنسيابية الهوائية وتعمل مع محرر الهواء 
المصنوع من ألياف الكربون الموجود على غطاء 

المحرك وذلك لسحب الحرارة من حيز المحرك 

وتخفيض قوى الرفع. تقوم فتحات التبريد الكبيرة 
والممتدة بدفع الهواء إلى الفرامل بينما يقوم 

مقسم الهواء والجناح الخلفي بخلق قوى دافعة 
نحو األسفل عند اإلنطالق بسرعات عالية.

ما هو تعريف السيارة التي تهتم بالسائق؟
إنها التي تمتلك عجلة القيادة ذات السطح السفلي 

المستوي والتي تضع مقبض ناقل الحركة في 
 RECARO® مكانه الصحيح والتي تمتلك مقاعد

الخاصة باألداء العالي مع لمسات قماش األلياف 

الدقيقة باإلضافة للتصميم المذهل الذي يقدم 
أفضل مستويات اإلنسيابية أثناء القيادة. إنها أيضًا 
السيارة التي تقدم المواد والتجهيزات الفاخرة التي 
تحيط بك والتي تشمل المقاعد األمامية الحاضنة 
والمهواة مع أسطح الجلوس المصنوعة من الجلد 

الفاخر. أضف إلى كل ذلك استبدال العديد من 
األزرار التقليدية على لوحة القيادة بنظام التدوير 
اإلنتقائي الذي يقدم السهولة والسرعة بالتحكم 

بالمناخ الداخلي للمقصورة.

مقصورة كامارو ZL1 الكشف بلون جيت بالك 
األسود مع المقاعد بلمسات الجلد ولمسات قماش 

األلياف الدقيقة والمزايا المتوفرة األخرى.

650
0 إلى 100 كم/ساعة )كوبيه أوتوماتيك(حـــصـــان

3.5ثانية
التسارع الجانبي 
األقصى )كوبيه(

لوح اإلنزالق

1.02 G



أصفر فاتحفضي جليدي معدني أحمرأبيض

رمادي معدنيأسود معدنيأسود

SS 2 وLT 3 مقصورة بريميوم تشارج الفاخرة غير متوفرة مع الهيكل األصفر 4 متوفر في .SS 2 وLT 1. 2 خيارات المقاعد المتوفرة فيLT 1 خيارات المقاعد المتوفرة في

كامارو SS بفرش الجلد األسود الفاخر2

قماش فاخر باللون الرمادي 
المتوسط1

جلد فاخر باللون الرمادي 
المتوسط2

جلد فاخر باللون البني2,3

قماش فاخر باللون األسود1

جلد فاخر باللون األسود2

جلد فاخر باللون األسود واألبيض 
السيراميكي4

جلد فاخر باللون األسود واألحمر3،4

األلوان / العجالت / األقمشة والجلود

أزرق معدني

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.

عجالت ألومنيوم مشغول ذات 5 أضالع 
منقسمة قياس "8.5×"20 في األمام 

وقياس "9.5×"20 في الخلف 
SS متوفرة في طراز

عجالت ألومنيوم مشغول ذات 5 أضالع 
منقسمة مطلية باللون الفضي الفاتح قياس 

LT 8.5×"20 قياسية على طراز"

عجالت ألومنيوم مشغول ذات 5 أضالع 
منقسمة قياس "8.5×"20 في األمام 

وقياس "9.5×"20 في الخلف 
SS متوفرة في طراز

عجالت ألومنيوم ذات 5 أضالع مطلية باللون 
األسود قليل اللمعان قياس "8.5×"20 في األمام 
 SS وقياس "9.5×"20 في الخلف متوفرة على طراز

 وقياس "8.5×"20 في األمام والخلف متوفرة
2LT و LT على طراز

عجالت ألومنيوم ذات 5 أضالع مطلية باللون 
الفضي الفاتح قياس "8.5×"20 في األمام 

 وقياس "9.5×"20 في الخلف قياسية
SS على طراز

20" بـ10 أضالع منقسمة مصنوعة من 
األلومنيوم المشغول ومطلية باللون 

الرمادي الداكن ومدمجة مع إطارات خاصة 
بفصل الصيف فقط )20"×10" أمامية و 
20"×11" خلفية( قياسية مع ZL1 فقط.

جالت ألومنيوم مشغول ذات 5 أضالع 
منقسمة قياس "8.5×"20 

2LT 1 وقياسية علىLT متوفرة على طراز



اختر مزايا المركبة اختر مزايا المركبة ● قياسي  متوّفر — غير متوّفراألداء

سعة خزان الوقود 
 71.9 لتر)تقريبي(

حجم الحمولة
257.68 لتر )كوبيه(

 198 لتر )الكشف، مسقوفة(

األبعاد

السعات القصوى

SS كامارو
محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 455 حصان مع ميزة الحق المباشر للوقود

النظام التفاضلي الخلفي محدود اإلنزالق
فرامل ®Brembo لألداء العالي، قرصية على 4 عجالت مع نظام ABS، وذات 4 

مكابس في األمام والخلف
مصابيح رئيسية HID عالية األداء مع مصابيح LED متميزة وتحكم أوتوماتيكي 

بالمصابيح الخارجية ومصابيح LED للقيادة النهارية
عجالت ألومنيوم خماسية األضالع مطلية باللون الفضي قياس "20 )"20 × "8.5 

في األمام و "20 × "9.5 في الخلف(

مركز معلومات القيادة المعزز مع شاشة ملونة قابلة للتعديل قياس 8 إنش
ميزة العرض الملون على الزجاج األمامي مع قراءات رقمية لسرعة المركبة، مستوى 

نقل الحركة، مقياس g لقوة الجاذبية، معلومات نظام الصوت، مؤشر الشعاع 
الضوئي المرتفع، البوصلة، درجة حرارة الهواء في الخارج، إشارات اإلنعطاف، 

 مقياس سرعة الدوران، رسائل المركبة، خطوات معلومات المالحة
ومعلومات الهاتف

نظام ®Bose الصوتي الفاخر مع 9 مكبرات صوت

إنارة داخلية محيطية مع 24 لون انتقائي
باقة الذاكرة: بوضعيتين مع المقعد القابل للتعديل كهربائيًا بـ8 إتجاهات والمرايا 

الخارجية القابلة للتعديل كهربائيًا

عتبات ُمنارة لألبواب

ميزة الشحن الالسلكي

ZL1 كامارو
محرك LT4 سوبرتشارج V8 سعة 6.2 لتر مع ميزة الحقن المباشر للوقود وميزة 

التوقيت المتفاوت للصمامات، بقوة 650 حصان وعزم 881 نيوتن متر

ناقل حركة مقودي أوتوماتيكي بـ10 سرعات

مسجل بيانات األداء ومسجل فيديو

1LT كامارو
ناقل حركة يدوي بـ8 سرعات

عادم مزدوج من الستانلس ستيل مع حواف فاتحة

أداة اختيار وضعية القيادة

نظام ®StabiliTrak للتحكم االلكتروني بالثبات مع نظام التحكم بالجر

مصابيح LED للقيادة النهارية

كاميرا الرؤية الخلفية

عجالت ألومنيوم مطلية بالفضي قياس "20

نظام الدخول بدون مفتاح مع ميزة التشغيل بضغطة زر

.USB منفذ صوت إضافي وعدد 2 مدخل
نظام راديو شفروليه مايلينك بشاشة لمس ملونة قياس 8 إنش التي تقدم ميزة 

تكنولوجيا التواصل المباشر مع الهاتف الذكي للهواتف المتوافقة

تكنولوجيا بلوتوث الالسلكية للهواتف المختارة

مركز معلومات القيادة الملون مع شاشة عرض ملونة
عجلة قيادة ملفحة بالجلد وذات سطح سفلي مستوي مع أزرار التحكم المثبتة عليها 

للتحكم بالصوت وتثبيت السرعة
مقاعد أمامية رياضية حاضنة مع ميزة التعديل الكهربائي بـ8 إتجاهات لمقعد السائق 

والتعديل الكهربائي بـ6 إتجاهات لمقعد الراكب األمامي

كامارو 2LT باإلضافة إو باالستبدال مع مزايا طراز 1LT، فإن طراز 2LT يتضمن:
نظام ®Bose الصوتي الفاخر مع 9 مكبرات صوت

نظام إعدادات التحكم بالمناخ ثنائي المنطقة للسائق والراكب األمامي وميزة عرض 
درجة الحرارة الخارجية

مقاعد جلدية مهواة وقابلة للتدفئة للسائق والراكب األمامي

1LT2LTSSZL1التصميم الخارجي
●●—فتحة سقفية زجاجية قابلة للفتح كهربائيًا

 RS باقة مظهر●——

●———جناح خلفي، رياضي

—●——دعامة منحرفة للجناح الخلفي

RS - جناح خلفي●——

———تحسينات من ألياف الكربون على غطاء المحرك

●●●مصابيح عالية الشدة

———●تصميم البروجكتور، هالوجين

LED ،مصابيح القيادة النهارية●●●●

الرسوم
——شريط مركزي أسود

—شريط مركزي فضي

—شريط مركزي أبيض لؤلؤي ثالثي الطبقات

——شريط مركزي أسود معدني

—شرائط الرالي باللون األبيض اللؤلؤي

———شرائط الرالي باللون األسود المعدني

—شرائط الرالي الفضية

——شرائط الرالي السوداء

األداء
V6, DI, DOHC, VVT محرك وقود بـ6 اسطوانات سعة 3.6 لتر●●——

محرك وقود بـ8 اسطوانات سعة 6.2 لتر DI, DOHC, VVT ,V6 مع النظام النشط 
(LT1( إلدارة الوقود——●—

محرك وقود بـ8 اسطوانات سعة 6.2 لتر DI, SC, DOHC, VVT ,V6 مع النظام 
(LT4( النشط إلدارة الوقود———●

—●●●نظام العادم المزدوج

●——نظام العادم عالي األداء

——●●نظام التعليق للقيادة - رياضي

—●——نظام التعليق للقيادة - عالي األداء

●———نظام التعليق الخاص بالقيادة والتحكم

●●——ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات

—●●ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات

———ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات

1LT2LTSSZL1األمان والسالمة
●●●—نظام المساعدة على الركن الخلفي

●●●●8 وسائد هوائية )كوبيه( 6 وسائد هوائية )الكشف(

●●●●تثبيت السرعة

●●●—تنبيه المنطقة الجانبية العمياء / تنبيه تبديل المسار

●●●●كاميرا الرؤية الخلفية

——●●باقة التبريد

المقصورة
●●●●دخول المركبة وتشغيلها بدون مفتاح

●●تشغيل المحرك عن بعد

●●●●بلوتوث

●●●—تعديل مقعد السائق مع ميزة الذاكرة

●——تحكم القيادة المغناطيسية اإلنتقائية

●●●—الشحن الالسلكي للهاتف

●●●—مقاعد أمامية مهواة

●———ميزة تسجيل معلومات األداء والفيديو

●●●—ميزة العرض على الزجاج األمام

●●●●ميزة إلغاء الضجيج الفاعلة

●———تحكم اإلنطالق، تخصصي

——●—باقة اإلنارة والراحة

●●●—لوحة عدادات السائق )رسومات معززة متعددة األلوان(

●———عجلة قيادة ملفحة بمواد فاخرة

—●●●عجلة قيادة ملفحة بالجلد

●●●—غطاء عتبة الباب، منارة

●●●●نظام اختيار وضعية القيادة

——●●نظام شفروليه مايلينك بشاشة قياس 8 إنش

●●نظام شفروليه مايلينك بشاشة قياس 8 إنش، نظام مالحة

———●6 مكبرات صوت معززة

Bose® 9 مكبرات صوت فاخرة من●●●

العجالت
———عجالت J "8.5×"20، أمامية و J "9.5×"20 خلفية، ألومنيوم، التصميم

—●——عجالت J "8.5×"20، أمامية و J "9.5×"20 خلفية، ألومنيوم، التصميم

———عجالت J "8.5×"20، أمامية و J "9.5×"20 خلفية، ألومنيوم، أسود

———عجالت J "8.5×"20، أمامية و J "9.5×"20 خلفية، ألومنيوم، التصميم

——●عجالت J "8.5×"20، ألومنيوم، التصميم

——عجالت J "8.5×"20، ألومنيوم، أسود

———●عجالت J "8.5×"20، ألومنيوم، التصميم

●———عجالت J "10.0×"20، أمامية و J "11.0×"20 خلفية، ألومنيوم، التصميم

LT كاماروSS كاماروZL1 كامارو

محرك V6 سعة المحرك
3.6 لتر

محرك LT1 V8 سعة 
(LT1( 6.2 لتر

V8 سعة 6.2 لتر سوبرتشارج 
(LT4(

قطر األسطوانة ومدى 
الشوط

103.25 مم × 95 مم × 85.6 مم
103.5 مم × 92.00 مم92.00 مم

11.5:111.5:110.0:1نسبة الضغط

335 حصان عند القوة الحصانية
6800 دد

455 حصان عند 
6000 دد

650 حصان عند 6400 دد

385 نيوتن متر عند العزم
5300 دد

617 نيوتن متر عند 
4400 دد

881 نيوتن متر عند 3600 دد

6600 دد6500 دد-الخط األحمر

3.73:1 )يدوي(3.27:13.73:1معدل المحور
2.85:1 )أوتوماتيك كوبيه(

3.7 ثانية - )يدوي كوبيه(4.0 ثانية )أوتوماتيك(5.1 ثانية )أوتوماتيك(100-0
3.5 ثانية - )أوتوماتيك كوبيه(

13.5 ثانية )مع ناقل ربع ميل
الحركة األوتوماتيكي 

ثماني السرعات 
المتوفر(

12.3 ثانية )مع ناقل 
الحركة األوتوماتيكي 

ثماني السرعات 
المتوفر(

11.8 ثانية - )يدوي كوبيه(
11.4 ثانية - )أوتوماتيك كوبيه(

سطح اإلنزالق )التسارع 
الجانبي األعظمي(

g 1.02 )كوبيه(0.97 غ0.89 غ

-290 كم/سا )كوبيه(240 كم/سا )كوبيه(السرعة القصوى

مانعة لإلنغالق على 4 نظام الفرملة
عجالت، قرصية على 4 
عجالت متوفرة: فرامل 

®Brembo أمامية 
مع 4 مكابس، لألداء 

العالي 

مانعة لإلنغالق على 
4 عجالت، قرصية 

على 4 عجالت فرامل 
®Brembo أمامية 

وخلفية مع 4 مكابس، 
لألداء العالي 

مانعة لإلنغالق على 4 عجالت، 
قرصية ®Brembo على 4 

عجالت
6 مكابس أحادية الحجرة 

أمامية و 4 مكابس خلفية، 
لألداء العالي

مسافة الفرملة من 100 
32.6 متر35.7 متر37.8 مترإلى 0 كم/سا

وزن المركبة
)كغ(

1,558
)أوتوماتيك كوبيه(

1,682
)أوتوماتيك كشف(

1,677
)أوتوماتيك كوبيه(

1,800
)أوتوماتيك كشف(

1,761 )يدوي كوبيه(
1,789 )أوتوماتيك كوبيه(

1,866 )يدوي كشف(
1,882 )أوتوماتيك كشف(

عجالت ألومنيوم العجالت
مطلية بالفضي 

قياس "20

عجالت ألومنيوم 
خماسية األضالع 

مطلية بالفضي الفاتح 
قياس ) "8.5 × "20 
في األمام و × "20 

 "9.5في الخلف(

20" بـ10 أضالع منقسمة 
مصنوعة من األلومنيوم 

المشغول
)20"×10" أمامية و 20"×11" 

خلفية(

إطارات 245/40R20 اإلطارات
بالكوول لجميع 

الفصول 

إطارات بالكوول 
 245/40ZR20

في األمام وإطارات 
 275/35ZR20 بالكوول

في الخلف، إطارات 
صيفية فقط وقابلة 

للسير بدون هواء 
لمسافة محدودة 

إطارات Blackwall الخاصة 
بفصل الصيف فقط، في 

األمام 285/30R20، وفي 
305/30R20 الخلف

 التوازن الوزني
)أمام/خلف(

48/5246/5454/46

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.

2LT ،1LT ZL1 و SS                      الطراز

1,905 مم1,897.38 ممالعرض

4,831.08 مم4,782.82 ممالطول

2,811.78 مم2,811.78 ممقاعدة العجالت

1,343.66 مم1,348.74 مماإلرتفاع



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.

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 كامارو 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 كامارو الذكية واآلمنة، ستتكفل الصيانة الدورية بالمحافظة على سيارتك
لمدة أطول. ولُتبقي كامارو سبارك 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 
كامارو 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.


