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باقة Z51 لألداء العالي3
- فرامل Z51 عالية األداء

- نظام تعليق Z51 عالي األداء
- عادم عالي األداء

)Elsd( النظام التفاضلي محدود اإلنزالق -
- جناح Z51 الخلفي

- مقسم الهواء األمامي
- إطارات عالية األداء

- نظام تبريد محيطي فائق األداء لمكونات توليد الحركة

●●

●●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 تعليق Z51 عالي األداء
نظام تعليق Z51 عالي األداء مع تحكم القيادة المغناطيسية االنتقائي، يتضمن نظام إدارة الجر

●

●

●

●

●●نظام التبريد: فائق األداء

●●مسجل الفيديو وبيانات األداء

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

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(
4●
4●

—
—

سقف الكشف: مطلي بالفحمي الالمع المعدني جهة المحرك والسقف )الكشف(
سقف قابل للكشف، قابل للتوضيب، سقف صلب بميزة الطي الكهربائي، سقف مطلي بلون الهيكل، تحكم عن بعد )للفتح فقط(، يتضمن نافذة 

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

4●

4●

4●

—

—

—

●●اللوح السقفي – بلون الهيكل، قابل لإلزالة )كوبيه(

●—اللوح السقفي – ألياف الكربون الظاهر

●5●5المرايا: مطلية بالفحمي الالمع المعدني

●●شريط السباق المزدوج بالطول الكامل )فحمي المع/رمادي داكن/فضي(

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

●●مكابح الفرامل )أحمر فاتح/أحمر/أصفر(

●●باقة الشعارات الخارجية باللون الفحمي الالمع

●●باقة شعارات الكروم الخارجية

التصميم الداخلي
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—●مقاعد GT1 الحاضنة : أسطح المقاعد من جلد موالن مع لمسات مثقبة
●●مقاعد GT2 الحاضنة: مقاعد بأسطح من جلد النابا مع لمسات مثقبة / لمسات األلياف الدقيقة6

●●مقاعد المنافسة الرياضية الحاضنة: مقاعد بأسطح من جلد النابا مع لمسات مثقبة / لمسات األلياف الدقيقة6

●8  ●7مقاعد بدرجتين لونيتين

●9  ●9عجلة القيادة: ملفحة بجلد األلياف الدقيقة

●10—درزات داخلية تخصصية لفرش الجلد على المقاعد ولوحة العدادات واألبواب والكونسول. أحمر أو أصفر

أحزمة األمان: أسود
برتقالي
برونزي

أزرق
أحمر

أصفر

11●
12●
16●
17●
18●
13●

●
13●
15●
12●

  ●
12●

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

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

—●كاميرا1الرؤية الخلفية HD فائقة الوضوح

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
●●

●●ميزة نظام الصوت – نظام Bose Performance Series الصوتي عالي األداء مع 14 مكبر صوت

●●ميزة رفع مقدمة السيارة: تعديل االرتفاع مع الذاكرة

●●نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي: مركز معلومات القيادة الملون قياس 12"

●●الترفيه – نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي2 مع المالحة بشاشة لمس HD فائقة الوضوح قياس 8"

●●نظام )Near Field Communication )NFC للربط المتطور والبسيط للهاتف عبر تقنية بلوتوث

●●شحن السلكي20

●●تنبيه حركة المرور الخلفية

●●تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

●●تشغيل المركبة عن بعد



خطوة متقدمة نحو المنتصف.

قلب ستينغراي القوي.

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.

محرك ستينغراي الجديد كليًا هو محرك LT2 V8 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 ثوان.

األلوان

رمادي معدني

أصفر معدني19

أبيض

برتقالي داكن19

فضي معدني

برونز معدني

رمادي داكن معدني

أزرق معدني

أحمر

أسود

أحمر داكن19

أزرق19

chevroletarabia.com للمزيد من المعلومات عن تعهد شفروليه الشامل والشروط واألحكام، يرجى زيارة

شفافية في األسعارسهولة بتحديد موعد الصيانة

24/7 مساعدة إقليمية على الطريقإنجاز الصيانة في  ساعة واحدة

لمدة أربع سنوات ضمان توفر  قطع الصيانة

شفروليه

التعهد الشامل

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  ال   3 األجهزة.  لبعض   USB منفذ  عبر  واتصال  متوافقين،  ذكي  وهاتف  بلوتوث  تتطلب  الكاملة  الوظائف  الطراز.  بحسب  الترفيهي  المعلوماتي  شفروليه  نظام  وظائف  تتنوع   2 األخرى.  والمعلومات  المزايا  عمل  بمحدودية  المتعلقة  المهمة  المعلومات  لمعرفة  السيارة  مالك  دليل  اقرأ   1
المثقب.  الدقيقة  األلياف  جلد  من  لمسات  مع  النابا  جلد  من  مقاعد  يتطلب   9 األسود/األحمر.  أو  الفاتح  األسود/الرمادي  البني،  األحمر،  الفاتح،  الرمادي  باللون  المقصورة  مع  متوفر  الحاضنة.   GT2 مقاعد  يتطلب   8 البني.  أو  األحمر  الفاتح،  الرمادي  باللوان  المقصورة  مع  متوفر  الحاضنة.   GT2 مقاعد  يتطلب   7 الدقيقة.  األلياف  بجلد  ملفحة  قيادة  عجلة  يتطلب   6 المتوفرة.  العالي  لألداء   Z51 باقة  مع  طلبه  عند  المعدني  الالمع  بالفحمي  مطلي  جناح  يتضمن   5 األسود.  باللون  الخارجي  الهيكل  مع  متوفر  غير   4 وتوفرها.  للمواصفات  المعتمد 

األحمر  أو  األحمر  باللون  المقصورة  مع  متوفر  غير  الداكن. 17  البني  باللون  المقصورة  مع  مشمول  البني.  أو  األسود  باللون  مقصورة  يتطلب  البني. 16  أو  األسود  باللون  مقصورة  يتطلب  األسود. 15  باللون  مقصورة  يتطلب  الداكن. 14  األزرق/األزرق  أو  الداكن،  األحمر  األحمر،  باللون  المقصورة  مع  متوفر  غير   13 األحمر.  باللون  المقصورة  مع  متوفر  غير  األزرق. 12  باللون  أحزمة  مع  الداكن  األزرق  األزرق /  باللون  مقصورة  اللون.  برونزية  أمان  أحزمة  مع  الداكن  البني  باللون  مقصورة  األحمر/األسود. 11  أو  األسود  باللون  مقصورة  يتطلب   10
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.  متوافق  واحد  محمول  هاتف  جهاز  بشحن  النظام  يقوم   20 إضافية.  بتكلفة  لون   19 الداكن.  األزرق/األزرق  باللون  المقصورة  مع  متوفر  غير   18 الداكن.  األزرق/األزرق  باللون  المقصورة  مع  مشمول  الداكن. 


