
EV بولت

● قياسياختر مزايا المركبة

نقدم لكم أولى سياراتنا 
الكهربائية بالكامل ضمن 

اإلقليم.

األمان

وسائد هوائية
6

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.

520
 المدى بحسب

NEDC تقديرات

بشحنة واحدة

360
العزم

نيوتن متر

0 100 في أقل من

ثواني 7.3 كم

LT

الميكانيكية المواصفات 

الكترونية ركن  ●فرامل 

60 كيلو واط ساعي ●نظام تخزين الشحن لبطارية الليثيوم-أيون 

12 فولط مع الحماية من النفاذ ●بطارية 

●فرامل مانعة لإلنغالق على 4 عجالت

●شاحن عالي الفولطية 7.2 كيلو واط

●شاحن DC السريع

●وحدة القيادة الكهربائية )بقوة 204 حصان وعزم 360 نيوتن متر(

●نقل حركة الكتروني، واجهة نقل على أساس الزر والمفتاح

●معدل القيادة النهائية 7.05:1

●فرملة مع ميزة إعادة الشحن وميزة استرداد الطاقة عند الطلب )عتلة مثبتة على عجلة القيادة(

●نظام التعليق، قيادة وتحكم عالي األداء )أمامي مستقل وخلفي نصف مستقل( مع مكونات الساعد

الخارجي التصميم 

LED مصابيح خلفية ومصابيح توقف●

●مصابيح رئيسية عالية الشدة HID مع بروجكتور مرتفع ومنخفض الشدة، تشغيل/إطفاء أوتوماتيكي

●هوائي بشكل زعنفة القرش مثبت على السقف

●مصابيح القيادة النهارية، LED مع إنارة متميزة

●المرايا الخارجية مدفأة وقابلة للتعديل كهربائيًا والطي يدويًا وباللون األسود

●ماسحات زجاج أمامية وخلفية متناوبة، متنوعة مع أداة غسيل

●مقابض األبواب بلون الهيكل

األمان

●نظام ®Stabilitrak للتحكم االلكتروني بالثبات

●نظام المساعدة على الركن الخلفي

6 وسائد هوائية، أمامية ثنائية المرحلة، ولمنطقة الصدر لإلصطدام الجانبي، للسائق والراكب األمامي، وسقفية لإلصطدام الجانبي للمقاعد 
األمامية وركاب المقاعد في الجهات الخارجية

●

●أقفال األبواب مع ميزة األمان الخاصة باألطفال

LT

●كاميرا الرؤية الخلفية

●نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد األطفال

●نظام منع السرقة، منع الحركة

●نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات، استعالم يدوي

المقصورة

●نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي مع شاشة لمس LCD ملونة قياس 10.2 إنش مع ميزة ®Apple CarPlay للهواتف المتوافقة

●نظام صوتي بـ6 مكبرات صوت

●تعديل مقعد السائق يدويًا بـ4 اتجاهات

●تعديل مقعد الراكب األمامي يدويًا بـ4 اتجاهات

●عمود المقود قابل للتعديل باإلتجاهين األفقي والعمودي

●عجلة قيادة ثالثية األضالع

●مركز معلومات القيادة بشاشة قياس 8 إنش

●ميزة فتح المركبة بدون مفتاح مع ميزة اإلقفال والفتح الفاعل لجميع األبواب وبوابة صندوق األمتعة

●تحرير قفل بوابة صندوق األمتعة بالتحكم عن بعد

●نظام تشغيل السيارة عن بعد

●منفذ USB مزدوج في الكونسول المركزي األمامي

●تكييف الهواء مع تحكم أوتوماتيكي بالمناخ

●مقاعد خلفية منقسمة بنسبة 60/40 وقابلة للطي

●ميزة تثبيت السرعة الكترونيًا

●حاملي أكواب في الجهتين األمامية والخلفية

●نوافذ كهربائية مع ميزة الفتح السريع للجميع واإلغالق السريع للسائق والراكب األمامي

●منفذ طاقة 12 فولط مثبت أمام علبة التخزين

●فلتر الهواء للمقصورة

●غطاء حيز األمتعة

●الكونسول، حيز تخزين مع غطاء ومسند ذراع قابل لإلنزالق

●مرآة داخلية للرؤية الخلفية مع تعديل يدوي نهاري/ليلي

●نظام تشغيل المركبة عن بعد يتضمن دخول المركبة بدون مفتاح

●سجاد األرضية في الجهتين األمامية والخلفية



 اشحنها بسرعة أكبر.

متقدمة وذكية. 

للمركبات المزودة به، فإن شاحن DC السريع سيكون قياسيًا ضمن محطات الشحن 
العامة ويوفر مدى يصل حتى 150 كم خالل حوالي 30 دقيقة شحن.

التكنولوجيا الذكية في بولت EV ستجعل رحالتك مليئة بالتواصل. المعلومات 
المهمة مثل مستويات شحن البطارية، المدى التقديري، إعدادات الشحن والتحكم 

 بالمناخ ستكون متاحة لك بكل وضوح ضمن شاشة اللمس الملونة قياس
10.2 إنش الخاصة بنظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي وشاشة معلومات القيادة 

الموجودة ضمن لوحة العدادات بقياس 8 إنش.

األلوان

 أبيض
)مع شبك أسود(

 رمادي معدني
)مع شبك أسود(

 أزرق معدني
)مع شبك أسود(

 أسود معدني
)مع شبك فضي داكن(

 أخضر فاتح

 فضي جليدي معدني
)مع شبك أسود(

 أحمر داكن
)مع شبك أسود(


