يوكون 2015

ًَ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكتيب شامال قدر اإلمكان .غير أننا نحتفظ بحقنا بإجراء أي تعديل في أي وقت ومن دون سابق إنذار ،إن كان ذلك
ّ
ّ
ّ
ّ
فيما يخص األلوان أو التجهيزات أو المواصفات أو العروض أو توفر الطرازات .وبما أنه قد يطرأ على المعلومات المذكورة في الكتيب بعض التعديل
ُ
منذ تاريخ طبعه ،يرجى مراجعة وكيل جي ام سي األقرب إليك لمزيد من المعلومات.

gmcarabia.com

تصميم جي ام سي يوكون

 2015الجديد بالكامل وهندسته وبناؤه تنصهر جميعها في بوتقة واحدة تعبر عن جهود االبتكار والتجديد التي جاد

بها الفكر المبدع لمهندسينا كي يقدموا لك مركبة تتربع على عرش أفضل المركبات الرياضية متعددة االستخدامات؛ إنه يوكون بمحركه الجديد ،القوي وعالي
ً
الفعالية  EcoTec3الذي يمثل آخر الصيحات في مجال تصنيع السيارات سواء أتعلق األمر بتلك التي تحتل الريادة بمحركاتها القوية 6.2 V-8 1ليتر أم تلك التي تحتل
الصدارة في فئة المركبات التي تستهلك الوقود بشكل فعال ٢بفضل محركات  5.3 V8ليتر .إن يوكون  2015يستقبلك ،بمجرد دخولك إليه ،بفخامته وهدوئه بفضل
ً
ّ
جودة المواد التي صنع منها ووسائل الترفيه المبتكرة التي تتوفر فيه وتكنولوجيات األمان التي زود بها .إنه فعال تعبير جديد بالكامل عن فكر جديد.
التصميم الخارجي | ٣
1ريادة في الفئة على مستوى القوة الحصانية ( )420وقوة العزم ( 624نيوتن متر) مع محرك دينالي  6.2 V8ليتر.
محرك  5.3 V8ليتر ،تقدير توفير استهالك الوقود مع محرك  V8 6.2ليتر غير متوفر في الوقت الحالي.

٢تقدير عدد الكيلومترات بالليتر 100/كلم ،المدينة /15الطريق السريع ( 10دفع ثنائي) ،المدينة /15الطريق السريع ( 11دفع رباعي) مع

التصميم الداخلي | ٩

األداء | ١٩

الخيارات | ٢٧
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يوكون دينالي باللون األسود

التصميم الخارجي

ّ
مزود بالتجهيزات المتوفرة.

يوكون دينالي:
يتفرد بهيبته.
يتباهى على الطرقات بحضوره.
تطل علينا سنة  2015ومعها يحل بيننا أبلغ تعبير يفرض هيبته واحترامه .إنه يوكون
دينالي الذي ترتسم معه معالم هذه العالمة المميزة مع الشبك األمامي ثالثي
األبعاد والمصابيح األمامية الكاشفة عالية األداء  HIDولمسات الكروم ،وكذلك عجالته
ً
ّ
المتوفرة قياس  22إنش ،وسكته المساعدة القابلة للتراجع كهربائيا والمزودة بمصابيح
تحدد أبعادها.

شبك دينالي األمامي المميز.

مصابيح أمامية كاشفة عالية األداء .HID

لمسات براقة على مقابض األبواب ورف السقف

مصابيح  LEDفريدة أمامية وخلفية للتحديد.

والباب الخلفي الذي يفتح إلى األعلى.

٤
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التصميم الخارجي | االنسيابية

يوكون  SLT XLباللون الفضي المعدني

ّ
مزود بالتجهيزات المتوفرة.

6

يوكون :جرأة انسيابية
منقطعة النظير.
صمم يوكون  2015لضمان انسيابية فعالة لتحقيق أقل مستويات المقاومة للرياح،
وبالتالي ضمان هدوء أكثر وفعالية أكبر .فبتصميمه الجريء وبشبكه ثالثي األبعاد
وأبوابه الغائرة ينساب الهواء من حول يوكون بكل سهولة وبدون انقطاع.

األبواب الغائرة الجديدة تقلل صفير الرياح وتحسن

زجاج أمامي مغلف وزجاج األبواب األمامية

مستوى االنسيابية.

المعزز لزيادة مستوى الهدوء.

أعيد تصميم جناح الباب الذي يفتح إلى األعلى

تصميم المرايا الخارجية الجديد يساعد

بما من شأنه أن يقلص تأثير الرياح ويزيد من

على تخفيض مقاومة الرياح وبالتالي تحسين

الفعالية ويخفي بذكاء ماسحة الزجاج الخلفي

انسيابية الهواء.

(في حال عدم استخدامها).
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التصميم الخارجي | المواصفات

٨

لمسات ساطعة من الفخامة.
تصميمه الجريء ومظهره منقطع النظير تعززهما لمسات مبتكرة مثل سككه المساعدة المضاءة المتوفرة ،وماسحة الزجاج الخلفي المخبأة تحت الجناح .كل هذه
الخيارات تثبت بوضوح أنه عندما نسعى جاهدين إلى تخطي حدود المستحيل ال يبقى هناك مجال للتنازالت بين ما هو أسلوب ومالءمة.

ً
ً
المصابيح المحددة – يأتيك يوكون بمصابيح أمامية جديدة عالية األداء ( HIDفي دينالي) تضفي عليه مظهرا مميزا تعززه

ً
ّ
فتح األبواب تلقائيا – يمكنك يوكون من فتح أبوابه ،بما

مصابيح  LEDالمحددة في شكل “.”C

فيها بابه الخلفي الذي يفتح إلى األعلى ،بفضل مفتاحه
المتطور بدون أن تكون بحاجة إلى إخراجه من جيبك .وبمجرد
خروجك منه ،وبنفس الطريقة ،يقوم النظام المقترن بهذا
ً
المفتاح بقفل أبواب المركبة أوتوماتيكيا بعد بضع ثوان
من إغالقها.

ً
ً
السكة المساعدة القابلة للتراجع كهربائيا مع مصابيح محددة لألبعاد – يقدم لك يوكون دينالي سكته المساعدة التي تتمدد أوتوماتيكيا عندما يفتح أحد البابين األمامي أو الخلفي
ً
ً
ً
ً
كي تمنح بذلك الراكب ولوجا مضاء وسهال وميسرا.

العجالت – يأتيك التصميم الخارجي لـ يوكون الجديد بعجالت

ّ
الجناح الخلفي – تم تزويد يوكون الجديد بجناح خلفي مثبت على الباب الخلفي الذي صمم بشكل يمكن من إخفاء ماسحة

تكمل مظهره المهيب وتعززه بفضل المجموعة المتوفرة

الزجاج الخلفي تحته بطريقة ذكية في حال عدم استخدامها.

قياس  18و 20إنش وفئة عجالت  22إنش التي تأتي مع
دينالي مصنوعة من مواد مختلفة.
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التصميم الداخلي

مقصورة يوكون دينالي الداخلية باللون األسود
ّ
مزودة بالتجهيزات المتوفرة.

١٠

فخامة هادئة.
يرتقي كل من يوكون ويوكون دينالي بمقاييس الهدوء إلى مستوى آخر بفضل زجاجه
األمامي ،وزجاج أبوابه المغلف بطبقة بالستيكية ،والعزل ثالثي الطبقات ألبوابه ،والعزل
الجديد لحيز المحرك ،ومواد التخميد المستعملة مع الصفائح المعدنية ألرضيته .كلها
تفاصيل تحد بشكل كبير من الضجيج وتعزز تجربة قيادة هادئة داخل مقصورته .ويعزز

يوكون هدوءه بفضل نظام ®Bose

الصوتي الفاعل الذي يلغي أي أصوات أخرى غير

مرغوب فيها .ونتيجة كل هذه التحسينات تعطيك أهدأ يوكون على اإلطالق .إن يوكون
في واقع األمر يعتبر أهدأ مركبة في فئة المركبات الرياضية متعددة االستخدامات
حيث أنه يقلص نسبة الضوضاء بنسبة  33بالمئة .كما أن يوكون دينالي يعزز هذه التجربة

الهادئة بفضل المواد األصلية المستخدمة فيه ونظام ®Bose Centerpoint

وشاشة

معلومات منعكسة على الزجاج األمامي بأربعة ألوان.

مساحات من األلومنيوم المشطوف.

خشب حور جافا الفاخر.

درزات فرنسية.

مقاعد الصف األول والثاني المثقبة
ّ
والمطعمة بالجلد.
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مقصورة يوكون دينالي الداخلية باللون األسود

التصميم الداخلي | التكنولوجيا

ّ
مزودة بالتجهيزات المتوفرة.

متعتك مسؤولية
على عاتق يوكون.
يضع يوكون لوحة عداداته الجديدة بالكامل ومركز معلومات القيادة رهن إشارتك
باإلضافة إلى جميع أنظمة التحكم األخرى وخيارات التسلية والترفيه .وفي قلب
هذه المنظومة هناك نظام صوتي بشاشة ملونة تعمل باللمس قياس  8إنش
مع  IntelliLinkتتيح لك إمكانية تخصيص تجربتك الصوتية والحصول على ربط سلس
ً
مع األجهزة الخاصة بك .وفضال عن هذا ،فإن يوكون دينالي يوفر لك شاشة قابلة
ّ
للتخصيص ال تسمح بعرض المعلومات التي ترغب في االطالع عليها فحسب ،بل تمكنك
ً
ّ
أيضا من تخصيص طريقة عرضها .وتجدر اإلشارة إلى أن دينالي مزود بشاشة معلومات
ّ
ً
منعكسة على الزجاج األمامي بأربعة ألوان تمكنك من إبقاء عينيك على الطريق .فعال،
1

إن يوكون هو األنسب لك بفخامته التي يعززها بمنحك إمكانية تشغيله بمجرد الضغط
على زر.

تصفح قوائم شاشة العرض فقط بجرة أصبع.
تخصيص وسائل التسلية والترفيه
مع راديو اإلنترنت.2

تقنية بلوتوث ٣تمكنك من الوصول إلى قائمة
جهات االتصال والمقطوعات الموسيقية
الخاصة بك.

١يتطلب التشغيل الكامل أنظمة بلوتوث وهواتف ذكية متوافقة .تحتاج بعض األجهزة إلى وصالت .USB

2تطبق تعرفات باقات البيانات.

٣تفضل بزيارة موقع  gmtotalconnect.comللتعرف إلى مجموعة األجهزة ومع أي مركبة هي متوافقة.

١٢

١٣

التصميم الداخلي | التخزين

١٤

حيز أوسع لحمولة أكبر.
توصل مهندسونا في جي ام سي إلى فهم طبيعة احتياجاتك .مفاد ما توصلوا إليه هو
ً
أنك ال تسافر أنت ورفاقك بدون أن تكون محمال بمجموعة من األغراض إال في حاالت نادرة
ً
ً
جدا ،ولهذا السبب فإن تصميم يوكون جاء ليمنحك ومن معك حيز تخزين أرحب موزعا في
جميع أرجائه ككنسولة التخزين الوسطية التي يمكن أن تضع فيها حاسوبك المحمول،
وجهاز التابلت الخاص بك ،وكل ما ال يمكنك أن تستغني عنه في حياتك اليومية .وكذلك
جيبا التخزين العلوي والسفلي على مستوى األبواب وحامالت األكواب ما يوفر للجميع
ً
ً
ً
حيزا خاصا للتخزين ،وبالطبع مكانا لوضع المشروب المفضل فيه.

مأخذ كهرباء منزلي بثالثة رؤوس  230فولت

حيز التخزين الجديد المصمم بذكاء على

يوفر للركاب قدرة شحن مناسبة.

ّ
مستوى األبواب مزود برف وسطي باإلضافة

نظام إعادة ترتيب األمتعة الجديد بالكامل
المصمم تحت أرضية يوكون.

إلى حاملة أكواب وجيب لحفظ الخريطة في بابي
الصف الثاني.
حيز تخزين مخفي بشكل مناسب خلف شاشة

العرض الوسطية يتضمن منفذ USB
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يوكون  SLT XLباللون األسود

التصميم الداخلي | الحمولة الداخلية

ّ
مزود بالتجهيزات المتوفرة.

من مكان للركاب إلى مجال
للتحميل ...في أقل من  5ثوان.
ّ
يمكنك يوكون بالضغط على زر واحد فقط من الطي الكهربائي لمقاعد الصف الثاني
والثالث ليتحول معها مجال الركاب الرحب إلى مجال تحميل بالرحابة نفسها .إنها مزية
ال نظير لها في السيارات المنافسة له .وللمزيد من المالءمة ،فإن مقاعد الصف الثاني
ً
ً
في يوكون توفر لك ميزة طيها وميزة تحريرها كهربائيا .وفضال عن هذا فإن تصميم
يوكون ،ومن أجل توفير وصول أسهل إلى مقاعد ركاب الصف الثاني ،أصبح له أبواب
خلفية أكبر.

ً
ً
مقاعد خلفية قابلة للطي كهربائيا تتيح مجاال
لجلوس ثمانية ركاب أو تسعة في فئة مالءمة

ً
الباب الخلفي الجديد القابل للتعديل كهربائيا
ً
ً
عند االرتفاع المرغوب فيه يوفر وصوال سهال

 SLEمع صف المقاعد األمامية.

إلى مجال حمولة يوكون.

ّ
يوفر طي صفي المقاعد الثاني والثالث إمكانية

يوكون يستجيب الحتياجاتك بمجرد الضغط

الحصول على مجال تحميل رحب.

على زر.

١٦
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التصميم الداخلي | المواصفات

١٨

متقدم بما يكفي لتحفيز حواسك الخمس.
وحتى حواسك الذوقية.
الدقة المتناهية واالهتمام بالتفاصيل وبتفاصيل التفاصيل كلها تجعل من يوكون رفيق سفرك بال منازع .إن ما يحتوي عليه من مواصفات تجعل من تجربة قيادته
تجربة ال تتوقف عن مفاجأتك ،بل تبهرك بمستوى مالءمتها ومظهرها وما تمنحه لك من متعة.

قابلية تخصيص الوسائل الترفيهية – يوفر لك جي ام سي

حيز التخزين األمامي والوسطي – يتوفر في يوكون مجال

النظام الترفيهي الخلفي Blu-ray/DVD

يوكون شاشة عرض باأللوان قياس  8إنش تعمل باللمس

تخزين صمم بذكاء خلف شاشة الراديو على مستوى لوحة

يوكون نظام ترفيهي يشمل مشغل Blu-ray/DVD

لنظامه الصوتي الجديد مع ميزة  ٢IntelliLinkالتي تتيح

العدادات يتضمن منفذ  4USBلشحن هاتفك أو أي جهاز آخر

بشاشة قابلة للطي قياس  9.2إنش .يتضمن في طرازات

في مكان يتميز بعمليته.

يوكون  XLودينالي XL

لك التحكم باتصاالتك ووسائل الترفيه الخاصة بك .إن
نظام يوكون الصوتي يمكنك من تشغيل الراديو 3مباشرة
من هاتفك الذكي أو تخزين نسخة موازية من مكتبة
ً
مقطوعاتك الموسيقية  MP3فيه .وفضال عن هذا ،فإن ميزة
 MyMediaالمتوفرة فيه تمنحك إمكانية الربط بين مجموعة
ً
متنوعة من مكتبات الوسائط انطالقا من أجهزة مختلفة.
ً
هذا ويمكنك كذلك تخزين وجهات االتصال التي كثيرا ما
تستعملها كي تتمكن من الوصول السريع إليها.
شاشة معلومات ملونة منعكسة على الزجاج األمامي
( )HUDبأربعة ألوان – استلهمت هذه التكنولوجيا
ُ
يحيطك بالفخامة – يوفر لك يوكون من خالل تصميمه

من الطائرات الحربية .ويتفرد دينالي بها ويضع من خاللها
شاشة السائق قابلة للتخصيص – يمنحك يوكون دينالي

شاشة مالحة تعمل باللمس – 1بلمسة فقط يستجيب

الداخلي لوحة أزرار وكنسولة وفرش أبواب ناعمة الملمس،
ّ
ومقاعد مريحة مطعمة بالجلد المثقب مع درزات على

بفضل هذه الشاشة الملونة قياس  8إنش قدرة تخصيص

يوكون لك ويعرض لك بواسطة نظام المالحة المتوفر فيه

في متناولك معلومات مهمة على مستوى مجال رؤيتك.
ً
ً
ّ
إنه نظام يبقيك دائما منتبها للطريق ،ويمكنك من رؤية

طريقة عرض مجموعة عداداته بالشكل الذي يوفر لك

خرائط ثنائية أو ثالثية األبعاد على شاشة وسطية قياس

عداد السرعة وعدد دورات المحرك في الدقيقة ،ونظام

الطريقة الفرنسية.

الوصول إلى المعلومة التي تشاء بأكثر الطرق فعالية.

 8إنش ترشدك إلى اختيار أفضل المسارات وأكثرها

التنبيه من االصطدام األمامي ،ونظام التنبيه عند مغادرة

ويمكن كذلك تصفح قوائم شاشة العرض بمساعدة
ّ
أزرار التحكم المدمجة في عجلة القيادة .وتمكنك هذه

فعالية.

المسار ،ونظام التثبيت التفاعلي للسرعة ،ووضعية ناقل

الشاشة من االطالع على تنبيهات السائق بشكل واضح.

– يتوفر في

شاشتين مع شاشة مخصصة

نظام ® BOSEالصوتي – تمت هندسة نظام  Boseالصوتي

لركاب صف المقاعد الثالث .إن هذا النظام يتوافق مع
ً
معظم أنظمة األلعاب اإللكترونية األكثر انتشارا.

كما أراد لها مبدعها أن تكون .إنه نظام صوتي متكامل
ّ
بتسعة مكبرات صوتية ،ومضخم للصوت مثبت على

ً
الربط – إعتمادا على الطراز الذي سيقع عليه اختيارك،
ً
ً
ُ
كن متأكدا تماما من أنك ستحصل على ما تحتاجه من

كي يمنحك تجربة صوتية متميزة تنقل لك النبرات الصوتية

مستوى الوسط يمنحك نبرات باس غنية لتجربة صوتية

وصالت الطاقة بفضل منافذ  4USBالستة ،ومآخذ الكهرباء

كاملة.

المساعدة الخمسة بقوة  12فولت ،والمأخذ الجديد بقوة

نظام ® BOSE® CENTERPOINTالصوتي المحيطي – هو

 230فولت المتواجد على مستوى مقاعد الصف الثاني
ً
ً
الذي يوفر ربطا كهربائيا لركاب الصف األول والثاني.

في طرازات دينالي  10مكبرات صوتية للنظام الصوتي

نظام تكييف الهواء – ينعم ركاب الصف األول بمنافذ

نظام صمم كي يعطيك تجربة صوتية حية ،وهو يشمل

المحيطي مع نظام ®SurroundStage
ً

للمعالجة الرقمية.

وفضال عن هذا ،تأتي تقنية ®AudioPilot

لتقلل من

الهواء التي تعزز راحتهم بفضل تموضعها االستراتيجي.
استلهم هذا النظام من نظام التبريد أو التدفئة الموجود

التشويش الصوتي من خالل خمس قنوات مستقلة من بين

في منزلك أو مكتبك ،والذي يكيف درجة الحرارة بما

قناتي التسجيل المتوفرتين.

يتناسب والجو العام بدون الحاجة إلى مروحة تقليدية تنفخ
الهواء مباشرة عليك.

الحركة ونظام المالحة.
زر تشغيل يوكون – إجعل محركه يزأر ويمأل الدنيا بالحياة
بفضل مفتاح تشغيله عن بعد بمجرد ضغطة على زر.
1التغطية الخرائطية متاحة في دول مجلس التعاون الخليجي
هي متوافقة.

3تطبق تعرفات باقات البيانات.

2يتطلب التشغيل الكامل استخدام أجهزة متوافقة مع بلوتوت وهواتف ذكية .بعض األجهزة األخرى تتطلب وصلة  .USBتفضل بزيارة  gmtotalconnect.comللتعرف إلى الهواتف ومع أي مركبات

4غير متوافق مع جميع األجهزة.

١٩

يوكون  SLTباللون الفضي المعدني

األداء

ّ
مزود بالتجهيزات المتوفرة.

ّ
يوكون ...فعالية القوة.
ّ
يوكون ...قوة الفعالية.
يوكون الجديد بالكامل مع محركه  EcoTec3من جي ام سي يمثل آخر الصيحات
في مجال المحركات بفضل تقنيات الحقن المباشر ،واإلدارة التفاعلية للوقود ،وتقنية
التوقيت المتفاوت للصمامات ،كلها تفاصيل تتضافر لتعطيك القوة التي تبحث عنها
في محرك  5.3 V8ليتر؛ أفضل محرك يستهلك الوقود بشكل فعال 1في مركبة رياضية
ً
ّ
متعددة االستخدامات بحجم كامل .يولد هذا المحرك قوة بمقدار  355حصانا (صافي)،
وقوة عزم بمقدار  519.2نيوتن-متر ،و 10.23ليتر 100/كلم .1وإذا كنت تبحث عن المزيد من
القوة والمزيد من العزم ،فإن يوكون دينالي بمحركه  6.2 V8ليتر هو ضالتك التي تتربع
ً
ً
على رأس قائمة أقوى المحركات قوة وعزما .2إن هذين المحركين يترجمان ،كل على حدة،

هذه القوة على الطرقات من خالل ناقل للحركة بـ  6سرعات يتحكم به نظام Hydra-Matic
ً
إلكترونيا.

إنعم بتجربة قيادة يدوية مقترنة بسهولة

ً
ً
تجربة قيادة أقل ارتجاجا وأكثر هدوءا بفضل

القيادة األوتوماتيكية مع نظام تحكم السائق

المحرك المثبت على حامالت هيدروليكية.

في نقل الحركة.
نظام صمام العادم الذي يسهم في تعزيز بيئة
ً
أكثر هدوءا.

تحكم آني وسريع في التسارع بفضل التحكم
اإللكتروني في صمام االختناق.

1تقدير عدد الكيلومترات بالليتر 100/كلم ،المدينة /15الطريق السريع ( 10دفع ثنائي) ،المدينة /15الطريق السريع ( 11دفع رباعي) مع محرك V8
 5.3ليتر ،تقدير توفير استهالك الوقود مع محرك  6.2 V8ليتر غير متوفر في الوقت الحالي2 .ريادة في الفئة على مستوى القوة الحصانية
( )420وقوة العزم ( 624نيوتن متر) مع محرك دينالي  6.2 V8ليتر.

٢٠

٢١

األداء | التحكم

صمم ليستجيب لمتطلبات الطرقات
بمنعطفاتها ،ولفاتها ،ومنحدراتها،
ومرتفعاتها.

٢٢

نظام تعليق يمنحك تجربة قيادة سلسة – إن نظام تعليق
يوكون الخلفي يستشعر باستمرار طبيعة الطريق ويقوم
بتعديل مستوى ارتفاعه للمحافظة على ثباته .هذا،
ويساهم النظام ذاته في تحديد معدل يوكون األقصى
للقطر.
نظام التحكم المغناطيسي في القيادة – إن يوكون

ً
سيعطيك يوكون وأنت ممسك بعجلة قيادته شعورا بالثقة والتحكم؛ هذا فيما
يستمتع ،وبكل بساطة ،من معك على متنه بتجربة مريحة .لقد تم تجهيز يوكون بالكامل
بمواصفات جديدة لتجربة قيادة سلسة وتحكم أكبر يمنحك شعور قيادة سيارة أصغر.

دينالي ،وبفضل ما يتضمن من تكنولوجيا الجيل المقبل
المتصلة بالتحكم المغناطيسي في القيادة ،يضاهي تجربة
القيادة السلسة والفخمة التي تمنحها سيارة سيدان
فخمة .إنه نظام يستشعر التغيرات على الطريق بسرعة
ً
كبيرة جدا تصل إلى حدود  1000مرة في الثانية ،ويقوم
على إثر المعلومات المجمعة بالتعديالت الالزمة التي من

ّ
دوارات الفرامل مضادة للتآكل – قام مهندسو جي ام سي
ّ
بإعادة ابتكار دوارات الفرامل باستخدام تكنولوجيا
تعتمد على حديد نيتروكربوني .إنها تكنولوجيا تساعد
ّ
على مضاعفة حياة الدوار .وتجدر اإلشارة هنا إلى أنها تقنية
مسجلة لـ جي ام سي فقط .وهي توفر حماية مضادة
ّ
للتآكل تسهم في زيادة عمر الدوار .تتمثل هذه التقنية في
ّ
معالجة الدوار بما يعطي سطحه صالبة أكثر .هذا ،وتوفر
هذه المعالجة حماية ضد الصدأ كما أنها تساعد على ضمان
ثباث عجلة القيادة عند الفرملة.

يوكون الجديد بتجربة الفرملة إلى مستوى آخر ويعطيك،
ً
بمجرد الضغط على دواسة الفرامل ،إحساسا بالقوة
ً
وشعورا باألداء األفضل .إنه ،في الواقع العملي ،نظام

إن نظام التوجيه الجديد هذا بالمسنن والبنيون يسهم

المتوفر فيه إمكانية االنتقال إلى نظام الدفع الثنائي الذي
1

يضمن لك أقصى درجات االستخدام الفعال للوقود ؛ ومنه

شأنها توجيه الصدمات نحو الممتصات ،وبالتالي يعطيك

إلى نظام الدفع الرباعي الذي يؤمن لك قوة الجر والتحكم

يوكون تجربتي قيادة وتحكم مريحتين إلى أبعد حد ،وكل

التي تريدها.

التي تعتمد على قوة المحرك .إنه نظام يعطيك بفضل

يوقف يوكون  2015على مسافة  3.048متر أقل بالمقارنة

ّ
إطار ملحم بالكامل – تم بناء إطار يوكون الجديد بما يصل

بينما تحاول الخروج من األماكن الضيقة أو دخولها.

مع طرازات يوكون التي سبقت.

إلى  %75من الفوالذ عالي الصالبة من أجل ضمان تحقيق

أبعاد أعرض لثبات أفضل – لضمان ثبات أكثر لدى يوكون
وتحكم أكبر عند االلتفاف ،يأتيك تصميمه الجديد بمسافة
خلفية أكبر وعجالت أعرض تقلص نسبة االنضغاط من أجل
تحسين االلتفاف ،وبالتالي تحسين فعالية استهالك
الوقود.1

1تقدير عدد الكيلومترات بالليتر 100/كلم ،المدينة /15الطريق السريع ( 10دفع ثنائي) ،المدينة /15الطريق السريع ( 11دفع رباعي) مع محرك  5.3 V8ليتر ،تقدير توفير استهالك
الوقود مع محرك  6.2 V8ليتر غير متوفر في الوقت الحالي.

في تحسين كفاءة استخدام الوقود 1في مقابل األنظمة

تكنولوجيته قدرة أكبر على التحكم على الطرقات السريعة،
ً
ً
ً
في حين يدعمك دعما كامال ومريحا عند السرعات البطيئة

أقصى معدالت الحمولة والركاب.

نظام الدفع الرباعي – يتيح لك يوكون بفضل هذا النظام

هذا بدون التأثير على مرونته.

أقراص الفرملة على العجالت األربع – يرتقي نظام فرامل

نظام توجيه مساعد هيدروليكي متغير لعجلة القيادة –

ُ
ُ
كراسي الهيكل – صمم هيكل يوكون وشكل وتم
وكراس
ربطه مع إطاره بفضل أضالع أفقية عالية الصالبة
ٍ
هيدروليكية أعيد تصميمها بالكامل .بفضل هذا التصميم
الجديد يرتقي يوكون بمستويات الراحة فيه ،ويعطيك
ً
تجربة قيادة سلسة ،وأكثر هدوءا .وباإلضافة إلى هذا ،فإن
كراسي الهيكل ،بتصميمها الجديد ،تسهم في تخميد
االرتجاجات من الطرف إلى الطرف ،في حين أن الكراسي
الهيدروليكية تخمد االرتجاجات العمودية.

٢٣

األداء | القطر

يوكون  SLTباللون الفضي المعدني

ّ
مزود بالتجهيزات المتوفرة.

ُ
صمم ليسحب.
يهدف تصميم يوكون  2015وبناؤه باألساس إلى إعطائك تجربة سفر سهلة وميسرة،
ً
إنه فعال األنسب لرحالت السفر الطويلة كالعمرة والحج .وهو يضع تحت تصرفك معدالت
قطر قصوى تصل إلى  3856كلغ.١

٢٤

ً
ترس تفاضلي قابل للغلق أوتوماتيكيا – بدون الحاجة إلى

نظام التحكم بالثبات StabiliTrak

الضغط على أي زر يعطيك يوكون ،بفضل هذه الميزة،
ً
القدرة على توجيه قوة الجر إلى العجلة الخلفية مانحا إياها
ً
قدرة أكبر على الدوران الفاعل سواء أكان ذلك على سطح

الجر .إن هذا النظام المتطور له القدرة على استشعار

زلق أم من الحصى.
نظام الفرملة األوتوماتيكي – يستشعر هذا النظام
ً
أوتوماتيكيا عندما ترغب في جعل سرعة يوكون أقل
ّ
مما هي عليه ،وعندئذ يفعل يوكون هذا النظام المدمج
في منظومة نقل الحركة ويساعدك على تثبيت السرعة
عند المستوى الذي ترغب فيه.

– هو نظام يتحكم

ً
إلكترونيا في ثبات يوكون من خالل تقليل مقدار ضياع قوة

النظام المساعد على صعود المنحدرات – عند وجود
يوكون على منحدر درجة ميالنه تساوي  5بالمئة أو أكثر،
ً
فإنه يستشعر ذلك أوتوماتيكيا بفضل مجساته .هذا،

الوقت الذي ال يستجيب فيه يوكون لحركة نظام التوجيه،
ُ ّ
وحينئذ يقوم بتعديل سرعة المحرك ،ويفعل نظام الفرملة

ويساعدك يوكون بفضل هذا النظام على إبقاء الفرامل
ُ
مكبوحة لبرهة ريثما تضغط على دواسة البنزين ،وبالتالي

التحكم في ثبات اتجاه يوكون .ولتفادي انقالب يوكون،

يحول دون تراجعك إلى الخلف .يكون هذا النظام أكثر
ً
فعالية في حالة القطر حيث أنه يعطيك وقتا لالنتقال

بتوجيه قوته نحو أي عجلة من شأنها أن تساعد على

فإن النظام يسهم كذلك في التحكم في الفرامل بما
َ
من شأنه تقليص أثر القوى العرضية التي قد تؤدي ،ال قدر
الله ،إلى انقالبه.

من وضع الفرملة إلى وضع التسارع بدون التراجع.
وضع السحب/الجر – هو نظام يمنحك مع يوكون قوة
ً
ً
تسارع أكبر عندما تجر أو تسحب وزنا ثقيال ،إذ أنه يرفع
مستويات نقل الحركة .ويساعدك النظام ذاته كذلك
ً
ً
على خفض سرعة يوكون اعتمادا على ضغط المحرك عوضا
عن االعتماد فقط على الفرملة.

ً
1يتطلب محرك  5,3 V8ليتر وفئة القطر الثقيل .المعدالت القصوى لوزن المقطورة محسوبة وفقا لطراز أساسي ،ما عدا المواصفات التي تؤثر في حساب
المعدل ،باإلضافة إلى السائق .وزن التجهيزات االختيارية األخرى ،والركاب ،واألمتعة سيحد من الوزن األقصى للمقطورة التي يمكن لسيارتك أن تجرها.

نظام التحكم في انحراف المقطورة – مع يوكون كن
ً
ً
متأكدا من أنه ومقطورته سيبقيان أوتوماتيكيا
على نفس الخط بفضل نظام مجسات  StabiliTrakالتي
لها قدرة اكتشاف انحراف المقطورة والقدرة على تعديل
مسارها بفضل فرامل يوكون والمقطورة (في حال
تجهيزها بشكل صحيح).
نظام التحكم في فرامل المقطورة – يوفر لك يوكون
ً
تحكما في فرامل المقطورة على مقربة منك بفضل
مقبض التحكم المدمج في يسار عجلة القيادة ،ويمكنك
االطالع على مقدار قوة فرملة المقطورة الذي يظهر على
مستوى مركز معلومات القيادة.

٢٥

األداء | األمان

األمان في يوكون
أولوية أولى.

٢٦

ُ
وسادة الهواء الوسطية األمامية – صممت هذه الوسادة

ّ
نظام التنبيه عند مغادرة المسار – ينبـهك هذا النظام

ً
نظام التنبيه عند تغيير المسار – معا يقوم هذا النظام

لحمايتك أنت والراكب الجالس في المقعد األمامي

المتوفر عندما تغادر مسار سيرك بدون استخدام مؤشرات

من الصدمات الجانبية إذ أنها تمنع اصطدامك معه في حال

االلتفاف.

ونظام التنبيه من المنطقة الجانبية العمياء بفضل نظام
ً
الرادار الذي يصل نطاقه إلى  70مترا بإنذارك في حالة

وجود مركبة أمامه وبالتالي يقوم بتفعيل هذا النظام

اقتراب سيارة بسرعة منك.

بما من شأنه أن يعدل سرعته ويثبتها بطريقة تحافظ

ّ
نظام التنبيه من االصطدام األمامي – ينبهك هذا النظام

نظام التنبيه من االصطدام األمامي ونظام التنبيه عند

نظام التنبيه من السيارات العابرة من الخلف – هو نظام

تنفرد جنرال موتورز بين مصنعي السيارات بتكنولوجيا وسادة الهواء الوسطية األمامية

المتوفر عندما تأخذ في االقتراب بسرعة من مركبة أخرى

مغادرة المسار ونظام المساعدة على الركن األمامي

يساعدك بفضل نظام كاميرا الرؤية الخلفية على مراقبة ما

على مسافة أمان .كما أن النظام يشمل نظام فرامل
ً
ُ ّ
االصطدام الوشيك التي تفعل أوتوماتيكيا لتقليل سرعة

المصممة لحمايتك أنت والراكب األمامي 1من الصدمات الجانبية .إن هذه التكنولوجيا

وتكون الحادثة على وشك الوقوع.

والخلفي تنبيهات بصرية ،كما توفر لك األنظمة ذاتها

حولك من حركة ،إذ أنه يرسل إليك تنبيهات صوتية وبصرية

إمكانية االختيار من بين مجموعة منبهات صوتية متوفرة.

تشد انتباهك إلى الحركة المرورية بينما تحاول الركن
ً
سواء أكان ذلك في موقف أم على جانب الطريق.

وقوع حادث ناجم عن صدمة جانبية.

ال تشكل سوى جزء من مجموعة يوكون الشاملة التي يدخل فيها نظام تنبيه السائق

نظام مقعد السائق المنبه للسالمة – يوفر لك كل من

القائم على أساس أن أفضل الطرق لتجنب الحوادث هو التنبيه المسبق إلى خطر وقوعها.

هذا ،باإلضافة إلى نظام مقعد السائق المنبه للسالمة
ّ
الذي يستخدم ارتجاجات موجهة تساعدك وتنبهك إلى

يأتيك يوكون مع فئة تنبيه السائق التي تشمل نظام التنبيه من االصطدام األمامي،

االصطدامات المحتملة.

ونظام التنبيه عند مغادرة المسار ،ونظام مقعد السائق المنبه للسالمة.

ً
1مالحظة حول سالمة األطفال :استخدم دائما أحزمة األمان وكرسي حماية األطفال المناسب لعمر طفلك وحجمه ،حتى مع الوسادات الهوائية .حتى في السيارات المجهزة بنظام تحسس وجود الراكب ،يكون األطفال في أمان أكثر عند تثبيتهم بالشكل الصحيح
في المقعد الخلفي في كرسي حماية األطفال ،أو الصغار ،أو في الكرسي الرافع .يرجى عدم تثبيت أي كرسي أطفال مواجه للخلف في مقعد أمامي في سيارة مجهزة بوسادة هوائية أمامية شغالة .لمزيد من المعلومات عن السالمة ،راجع دليل المالك
ً
وتعليمات كرسي حماية األطفال2 .دائما احرص على االطالع على التنبيهات التي يعرضها نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء قبل تغيير المسار وانظر إلى كل من المرآة الجانبية والمرآة الداخلية للرؤية الخلفية وانظر إلى الخلف كي تتأكد من خلو المكان
خلفك من أي خطر مروري ثم قم بتشغيل مؤشر االلتفاف.

نظام التنبيه من المنطقة الجانبية العمياء – تتوفر أجهزة
استشعار تعمل بالرادار تساعد على كشف مناطق الزوايا
ّ
العمياء الخفية على سائق يوكون ،وتنبـهك عبر تحذيرات
سمعية من شأنها الحد من احتمالية حصول حوادث
اصطدام.2

نظام تثبيت السرعة التفاعلي – إن هذه التكنولوجيا
ً
المتوفرة تساعد يوكون أوتوماتيكيا على استشعار

يوكون وتجنب أي حادث محتمل.
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األلوان الداخلية والمقاعد

المواد التزيينية

ألومنيوم أكسيوم

ألومنيوم مشطوف

لمسات من الخشب المزخرف

لمسات من الخشب

قماش بني/رملي

خشب حور جافا

قماش أسود /أسود داكن

ّ
مطعم بالجلد ومثقب
بني/رملي

ّ
مطعم بالجلد ومثقب
أسود/أسود داكن

ّ
مطعم بالجلد ومثقب
مع لمسات دينالي الفريدة
بني/صخري

ّ
مطعم بالجلد ومثقب
مع لمسات دينالي أسود/
أسود داكن

ّ
مطعم بالجلد ومثقب
مع لمسات دينالي بني/
أسود قاتم

SLE

●

—

١

٢

—

●

●

—

—

—

—

—

SLT

●

—

١

●

٢

●

—

—

—

●

●

—

—

—

—

●

—

—

●

—

—

—

—

●

●

●

دينالي
الرمز

● قياسي

متوفر

— غير متوفر

●

1مشمول مع الفرش الداخلي باللونين البني/الرملي.

●

2مشمول مع الفرش الداخلي باللون األسود.

األلوان الخارجية

العجالت
يوكون
أزرق داكن

برونزي معدني

3توفر محدود.

3

٤تكلفة إضافية ،دهان فاخر.

أسود

فضي داكن معدني

فضي معدني

أحمر

٤

دينالي

أبيض

ذهبي فاتح معدني

أبيض ناصع

٥

٥تكلفة إضافية ،دهان فاخر .غير متوفر مع فئة  .SLEيرجى زيارة وكيل جي ام سي للحصول على المزيد من المعلومات المتصلة باأللوان الخارجية وتوفرها.

عجالت  UHNقياس  18إنش من األلومنيوم
ً
المشغول آليا ،قياسية في SLE :وSLT

عجالت RD5

قياس  20إنش من األلومنيوم

المصقول ،متوفرة فيSLT :

عجالت  NZGقياس  20إنش من األلومنيوم
ً
البراق والمشغول آليا ،قياسية في :دينالي

عجالت RTL

قياس  20إنش من األلومنيوم

والكروم ،متوفرة في :يوكون دينالي

ويوكون XL

دينالي

عجالت Q7M

قياس  ٢٢إنش مطلية بدهان

فاخر مع لمسات من الكروم ،متوفرة في:

يوكون دينالي ويوكون XL

دينالي
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٣٠

ً
األفضل والمتألق دائما.

دقة اإلتقان.

تأتيك هذه العجالت المخصصة 1من الكروم المصقول أو بلمسة المعة من األسود .وهي
صنعت أكسسوارات جي ام سي وتم اختبارها كي تستجيب لمقاييس سيارتك يوكون .تباع

متوفرة مع مجموعة حزقات متشابهة وغطاء يتوسط إطار العجلة عليه شعار جي ام سي.

٥

منفردة أو كجزء من فئة .إنها أفضل األكسسوارات التي يمكنك أن تخصصه بها بدون أن تؤثر
في أدائه العملي .إن تخصيص يوكون أمر سهل للغاية؛ فما عليك إال أن تتصل بوكيلك.

٤
 ١سكك مساعدة من الكروم تسهل عليك هذه
السكك المتميزة دخول يوكون والخروج منه بكل

 ٥فئة سكتي رف سطح السيارة اللتين تضيفان،
ً
ً
ً
إلى جانب صبغتهما العملية ،رونقا جماليا معززا

يسر .تمت صناعتها من فوالذ مضاد للصدأ ،وهي

لرف سطح يوكون .يتم تثبيتهما عليه ويساعدان

متوفرة في شكل بيضوي قياس  6إنش.

على ترتيب حمولته.

ً
 ٢غطاء وصلة القطر صمم هذا الغطاء خصيصا

 ٦مقابض األبواب من الكروم التي تضيف لمسة

كي يغطي هذه الوصلة في حال عدم استخدامها.

جمالية مميزة على المظهر الخارجي لـ يوكون

متوفر بلون الهيكل .غير متوفر في يوكون دينالي

وتسهم كباقي اللمسات من الكروم في جعله

أو يوكون  XLدينالي.

يتفرد بهيبته وشخصيته على الطرقات.

ً
 ٣شبك أمامي من الكروم صمم خصيصا لمركبتك.

ّ
 ٧مقابض السحب من الكروم عزز وظيفية يوكون

إنه شبك مميز محاط بإطار من الكروم ،وفي وسطه

وارتق بمظهره بفضل هذه المقابض األمامية
ِ
ً
المخصصة لسحب مركبتك فقط .ودرءا إلمكانية

يمكن رؤية شعار جي ام سي.
 ٤غطاء المرايا من الكروم يعزز هيبة يوكون على
ً
الطرقات ويضفي على المرايا الخارجية رونقا ال مثيل
له .متوفر كثنائي.

قضبان شعاعية قياس

قضبان شعاعية قياس

 22إنش ()SF1

 22إنش ()SEZ

٦

عجلة بلون أسود UBM
عالي اللمعان بخمسة

عجلة فضية اللون UBM

قضبان شعاعية قياس

بستة قضبان شعاعية

 22إنش ()SEW

قياس  22إنش ()SF0

التعرض لإلصابة ،ال يجب استخدامها لقطر مركبة
أخرى .للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى
الجزء المتعلق بمقابض السحب في دليل المالك –
جي ام سي.

١

عجلة فضية اللون بسبعة

عجلة من الكروم بستة

عجلة فضية اللون
مع لمسات سوداء

عجلة من الكروم بستة

بسبعة قضبان شعاعية

قضبان شعاعية قياس

قياس  22إنش ()RX1

 22إنش ()SEY

٢
عجلة فضية اللون
عجلة سوداء اللون بستة

مع لمسات من الكروم

قضبان شعاعية قياس

بسبعة قضبان شعاعية

 22إنش ()SEV

قياس  22إنش ()RXN

ً
١احرص دائما على استخدام مجموعة اإلطارات والعجالت المعتمدة من جنرال موتورز .المجموعات غير المعتمدة يمكن أن تؤثر في خاصيات أداء المركبة.
من أجل التعرف على مجموعة العجالت واالطارات المعتمدة ومعلومات أخرى مهمة ,يرجى التواصل مع وكيل جي ام سي للمزيد من التفاصيل.
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٣٢

SLE

SLT

دينالي

SLE

SLT

دينالي

القوة المحركة – دفع ثنائي
دفع رباعي .علبة لنقل الحركة تفاعلية بسرعتين مع تحكم تناوبي.

المحركات – محرك EcoTec3 V8

 5.3ليتر بكتلة من األلومنيوم .يشمل نظام التحكم الفعال في استهالك الوقود،

●

●

—

والحقن المباشر ،وتقنية التوقيت المتفاوت للصمامات ،وقدرة .FlexFuel

محرك EcoTec3 V8

 6.2ليتر من األلومينيوم .يشمل نظام التحكم الفعال في استهالك الوقود ،والحقن المباشر،

—

—

●

وتقنية التوقيت المتفاوت للصمامات.
نظام تدفئة المحرك

●

●

●

●

وسادة هوائية جانبية .غير مشمولة مع مقاعد الصف األمامي المتصل والقابل للفصل بنسبة  40/20/40في .SLE

●

●

●

●

ّ
وسادات هوائية أمامية وخلفية علوية لحماية ركاب الجوانب من الصدمات الجانبية مع متحسسات االنقالب

●

●

●

الصف األمامي والصف الخلفي.
المزيل الكهربائي للضباب عن الزجاج الخلفي

●

●

وبوصلة ،ودرجة الحرارة.
ً
ّ
دواسات قابلة للتعديل كهربائيا

ّ
الكنسوالت علوية صغيرة مزودة بمصابيح لقراءة الخريطة

●

●

●

●

●

●

أرضية مع حيز للتخزين وحامالت أكواب .مشمولة ومتوفرة فقط مع المقاعد األمامية الحاضنة

●

●

●

زر تشغيل المركبة بدون مفتاح

—

●

●

حيز تخزين جانبي على مستوى ربع الجناح الخلفي من جهة السائق

●

●

●

حامالت أكواب على مستوى مقاعد الصف األمامي ،وعلى مستوى الكنسولة الوسطية على األرض ،وعلى مستوى

●

●

●

نظام كاميرا الرؤية الخلفية

●

●

●

المقود مغلف بالجلد مع أزرار مدمجة للتحكم في النظام الصوتي ،ونظام التحكم في تثبيت السرعة ،وتقنية بلوتوث

●

—

—

مغلف بالجلد الفاخر مع أزرار مدمجة للتحكم في النظام الصوتي ،ونظام التحكم في تثبيت السرعة ،وتقنية بلوتوث

—

●

●

●

●

●

●

●

●

للهاتف  ،باإلضافة إلى قابلية التعديل الكهربائي لميالن وتداخل العمود مع النظام المانع لتداخل الفرامل/ناقل الحركة.

●

●

●

عجلة توجيه قابلة للتدفئة

2

●

●

●

نظام التنبيه من المنطقة الجانبية العمياء

●

—

—

المآخذ الكهربائية  12فولت ،مجموعها  4( 5مع صف المقاعد المتصل)

●

●

●

●

●

●

—

●

●

زر االختيار بين وضعي السحب/الجر

●

●

●

نظام توجيه هيدروليكي

●

●

●

ّ
ُ
نظام التعليق أمامي مزود بممتصات لولبية للصدمات مع قضيب للثبات

نظام فوق صوتي مساعد على الركن األمامي والخلفي

●

●

●

فتح األبواب التلقائي يشمل نظام فتح األبواب عن بعد

—

●

●

●

●

●

وصالت متعددة خلفية مع نوابض لولبية

●

●

●

باب كهربائي قابل للبرمجة
ً
ً
نوافذ قابلة للفتح كهربائيا مع ميزة التنزيل السريع لها جميعا واإلغالق السريع لألمامية منها

●

●

●

نظام تعليق فاخر لضمان قيادة سلسة

●

●

—

نظام التحكم المغناطيسي في القيادة .يشمل نظام التحكم األوتوماتيكي في مستوى الهواء

—

—

●

نظام التشغيل عن بعد للمركبة بواسطة نظام فتح األبواب عن بعد
ً
فتحة سقف تفتح كهربائيا قابلة لالنحناء واالنزالق مع قدرة الفتح واإلغالق السريعين وحاجز يعيد توجيه الرياح.

—

آلية تحكم عن بعد قابلة للبرمجة بما يساعد على فتح باب الكاراج

—

تجهيزات القطر وتشمل قاعدة وصلة القطر مع كرة قطر قياس  2إنش ،ومأخذا كهربائيا بـسبعة رؤوس مع وصلة كهربائية ●

●

●

●

●

●

القطر – نظام التحكم في فرامل المقطورة ،مدمج
ً

ً

مستقلة للمقطورة مغلفة في سبعة اتجاهات.
ً
ناقل الحركة أوتوماتيكي بست سرعات للتشغيل الثقيل يتم التحكم فيه كهربائيا مع نظام ،overdrive

الفئات
المنبه للسالمة

للرأس قابلة للتعديل وجيوب للتخزين.
ّ
مقاعد حاضنة أمامية مطعمة بالجلد المثقب ،وقابلة للتدفئة والتبريد بظهر قابل لالنحناء .مقعدا الراكب والسائق قابالن
ً
ً
ً
للتعديل كهربائيا في  12وضعية ،مع حيز جلوس قابل للتعديل كهربائيا في  6وضعيات ،وظهر قابل للتعديل كهربائيا باالنحناء
ً
في وضعيتين .هذا باإلضافة إلى أسفل الظهر لمقعد السائق القابل للتعديل كهربائيا في  4وضعيات ،وكذلك مقعد الراكب.

—

—

صف المقاعد
صف المقاعد

4

 ،ومأخذ

ً
4
مع  6منافذ  ، USBومأخذا

شاشة للمالحة 1ملونة قياس  8إنش تعمل باللمس مع نظام  3MyLinKتشمل AM/FM
ً
ً
كهربائيا إضافيا ،وفتحة لبطاقة  ،SDوقدرة تشغيل ملفات الموسيقى عبر بلوتوث ،2وتشغيلها مع معظم الهواتف،

●

كرســي حمايــة األطفــال ،أو الصغــار ،أو فــي الكرســي الرافــع .يرجــى عــدم تثبيــت أي كرســي أطفــال مواجــه للخلــف فــي مقعــد

●

أمامــي فــي ســيارة مجهــزة بوســادة هوائيــة أماميــة شــغالة .لمزيــد مــن المعلومــات عــن الســامة ،راجــع دليــل المالــك وتعليمــات

●

●

●

—

ً
الثاني متصل وقابل للفصل بنسبة  60/40ويمكن تعديله يدويا
ً
الثاني متصل وقابل للفصل بنسبة  60/40ويمكن تعديل ظهره القابل للطي كهربائيا
ً
الحاضنة الثاني يمكن تعديل ظهره القابل للطي كهربائيا
ً
الثالث قابل للفصل بنسبة  60/40قابل للتعديل يدويا
ً
الثالث متصل وقابل للفصل بنسبة  60/40ويمكن تعديل ظهره القابل للطي كهربائيا

—

●

●

—

—

—

●

●

مشغل أقراص CD
ّ
نظام ® Boseالصوتي الفاخر مكون من تسعة مكبرات صوتية ومضخم للصوت على مستوى الكنسولة الوسطية

●

●

●

●

●

—

الصوتي المحيطي الفاخر مع نظام عشرة مكبرات صوتية

—

—

●

النظام الترفيهي على مستوى المقاعد الخلفية يشمل مشغل  ،Blu-ray/DVDوقناتين ونظام سماعات السلكية

باألشعة تحت الحمراء ،ونظام التحكم في النظام الصوتي على مستوى المقاعد الخلفية ،ومنفذ USB
وشاشة DVD
المتوفر في طرازات .XL

2

السكك المساعدة باللون األسود مع لمسات من الكروم
ً
قابلة للطي كهربائيا مع مصابيح LED

—

●

●

—

—

—

●

●

—

—

●

—

—

—

●

●

—

الوظيفية والتصميم الخارجي

تساعد على تحديد أبعادها

●

—

●

 ،وفتحة لبطاقة .SD

على مستوى الصف الثالث مشمولة ومتوفرة فقط مع نظام الترفيه على مستوى المقاعد الخلفية

أسفل الظهر)

صف المقاعد

نظام صوتي بشاشة ملونة قياس  8إنش يعمل باللمس مع نظام  MyLinKيشمل  AM/FMمع  6منافذ USB

مصابيح هالوجينية كاشفة على السطح مع نظام التحكم الخارجي األوتوماتيكي في المصابيح ،مصابيح LED

مقاعد الصف الثاني قابلة للتدفئة

صف المقاعد

●

كرســي حمايــة األطفــال.
3

نظام ®Bose Centerpoint

يشمل ميزة الذاكرة المدمجة في مقعد السائق التي تحفظ إعداداته لوضعية المقعد (غير متوفرة بالنسبة إلى وسادة

صف المقاعد

●

●

والتحكم في الهاتف الذكي بدون استخدام اليدين،

المقاعد
ً
مقاعد الصف األمامي الحاضنة من القماش الفاخر مع مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيا في  10وضعيات ،وحيز الجلوس
ً
ً
القابل للتعديل كهربائيا في  6وضعيات ،وقدرة التحكم في وسادة أسفل الظهر القابلة للتعديل كهربائيا ،وكذلك ظهر قابل
ً
ً
للتعديل كهربائيا باالنحناء في وضعيتين .باإلضافة إلى مقعد الراكب األمامي القابل للتعديل كهربائيا في  6وضعيات.
ً
صف مقاعد أمامي من القماش الفاخر متصل وقابل للفصل بنسبة  40/20/40مع مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيا
ً
ً
ً
في  6وضعيات ،ومقعد الراكب القابل للتعديل كهربائيا في  6وضعيات ،يشمل مسند ذراع وسطيا قابال للطي إلى األسفل
ً
ً
مع حيز تخزين ،وحيز تخزين مدمجا في حيز الجلوس قابال للقفل يتضمن مآخذ كهربائية مساعدة .هذا باإلضافة إلى وسادة

وصــات  .USBتطبــق تعرفــات باقــات البيانــات.
ً
دائمــا أحزمــة األمــان وكرســي حمايــة األطفــال المناســب لعمــر طفلــك وحجمــه ،حتــى مــع الوســادات الهوائيــة .حتــى فــي الســيارات
4غيــر متوافــق مــع جميــع األجهــزة.

●

2

فئة تنبيه السائق وتشمل نظام التنبيه من االصطدام األمامي ،ونظام التنبيه عند مغادرة المسار ،ونظام مقعد السائق

األجهــزة التــي تتوافــق مــع مركبتــك.

3يتطلــب التشــغيل الكامــل أنظمــة بلوتــوث وهواتــف ذكيــة متوافقــة .تحتــاج بعــض األجهــزة

للتحديد،

5مالحظــة حــول ســامة األطفــال :اســتخدم

●

والتحكم في الهاتف الذكي بدون استخدام اليدين ،وشاشة قابلة للتحريك مع حيز تخزين مخبأ

●

1التغطيــة الخرائطيــة تشــمل دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

2تفضــل بزيــارة موقــع gmtotalconnect.com

للتعــرف إلــى

●

كهربائي إضافي ،وفتحة لبطاقة  ،SDوقدرة تشغيل ملفات الموسيقى عبر بلوتوث  ،وتشغيلها مع معظم الهواتف،

●

نظام منع السرقة مفتاح

PASS-Key III

المجهــزة بنظــام تحســس وجــود الراكــب ،يكــون األطفــال فــي أمــان أكثــر عنــد تثبيتهــم بالشــكل الصحيــح فــي المقعــد الخلفــي فــي

وسائل الترفيه/االتصال/المالحة

ووضع السحب/الجر ،نظام الفرملة الكهربائية للمحرك على المنحدرات ،ونظام نقل الحركة إلى األعلى وإلى األسفل

ومشمول ومتوفر فقط مع فئة تنبيه السائق

●

●

النظام الثالثي لمراقبة ضغط االطارات ال يشمل مراقبة ضغط العجلة االحتياطية

حاجبات ومساند ذراع مبطنة

●

نظام التنبيه الخلفي للحركة المرورية

●

●

الرمز

—

●

●

—

●

● قياسي

نظام التنبيه عند مغادرة المسار

●

●

متوفر

—

●

●

●

●

— غير متوفر

مع فئة تنبيه السائق

●

●

نظام StabiliTrak

ومشموالن ومتوفران فقط

●

●

●

●

على صعود المنحدرات.

نظام التنبيه من االصطدام األمامي ونظام التنبيه عند مغادرة المسار متوفران في SLE

نظام مقعد السائق المنبه للسالمة متوفر في SLE

مأخذ كهربائي بثالثة رؤوس شبيه بالمأخذ المنزلي بقوة  230فولت

للتحكم في الثبات والتحكم في الجر .يشمل نظام التحكم في انحراف المقطورة والنظام المساعد

وسادات هوائية جانبية مدمجة في مقعدي السائق والراكب األمامي األيمن لحماية منطقتي الصدر والوسط.

●

●

●

صف المقاعد الثالث
ً
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للخفوت أوتوماتيكيا
ً
داخلية للرؤية الخلفية مع قابلية التعديل يدويا ليل/نهار

2

نظام إغالق تفاضلي خلفي أوتوماتيكي للتشغيل الثقيل

●

●

●

●

●

السالمة واألمان

●

للهاتف  ،باإلضافة إلى قابلية تعديل ميالن العمود مع النظام المانع لتداخل الفرامل/ناقل الحركة.

آلية تبريد زيت المحرك الخارجية للتشغيل الثقيل من الهواء إلى الزيت والمتصل بجهاز تبريد الهواء

SLE

●

●

●

ّ

SLT

فرامل على العجالت األربع مع نظام منع االنغالق ( ،)ABSقرصية على العجالت األربع مع دورات Duralife

●

●

●

ّ
ّ
ّ
ّ
التجهيزات – مجموعة عدادات عادية مع عداد السرعة ،وعداد المسافات/عداد مسافة الرحلة ،ومؤشر مستوى الوقود،
ّ
ومؤشر درجة حرارة المحرك ،ومؤشر ضغط الزيت ،وعداد سرعة الدوران .ومركز معلومات القيادة يشمل شاشة باأللوان،

دينالي

بطارية التشغيل الثقيل ال تحتاج إلى الصيانة مع احتياطي تشغيل في حالة النفاد

●

●

●

شاشة معلومات منعكسة على الزجاج األمامي

—

—

ّ
المحول الكهربائي  150أمبير
ّ
المحول الكهربائي  170أمبير

سجاد بلون خاص قابل لإلزالة على مستوى الصفين األول والثاني
ً
التحكم في نظام التكييف أوتوماتيكيا على مستوى ثالث مناطق ،يشمل إعدادات التكييف الخاصة بالسائق ،وركاب

●

●

SLE

—

—

●

المواصفات الميكانيكية

تفاصيل التصميم الداخلي ومميزاته

SLT

—

—

●

نظام تثبيت السرعة التفاعلي مع نظام فرامل االصطدامات الوشيكة

●

التجهيزات والتحكم

إلغاء التشويش الصوتي التفاعلي

—

—

●

وسادات هوائية 5أمامية تعمل على مرحلتين مع نظام تحسس وجود الراكب

دينالي

●

●

—

شاشة السائق قابلة للتخصيص قياس  8إنش

—

—

●

مستويات الطراز

مستويات الطراز

مستويات الطراز

مستويات الطراز

●

●

—

—

●

●

●

—

وإضاءة التنبيه السريع
مصابيح كاشفة أمامية عالية األداء مع نظام التحكم الخارجي األوتوماتيكي في المصابيح ،وإضاءة التنبيه السريع

—

—

●

مصابيح هالوجينية أمامية مضادة للضباب

●

●

●

سكتي رف سطح السيارة باللون األسود مع لمسات براقة في يوكون دينالي

●

●

●

شرائح جانبية من الكروم
ً
ً
مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيا والتدفئة ،وقابلة للتعديل ،بجانب السائق قابلة للخفوت أوتوماتيكيا ،وغطاء المرايا بلون

—

—

●

●

●

●

الهيكل مع مؤشرات االلتفاف المدمجة ،إضاءة األرضية ،وكشف المنحنيات
ً
باب يفتح إلى األعلى كهربائيا قابل للبرمجة

—

●

●

ّ
ّ
ماسحات متحسسة أمامية تتحسس المطر بخاصية التناوب مع شفرة مسطحة وغاسالت

●

●

●

ماسحات خلفية متناوبة مع غاسالت

●

●

●

الرمز

● قياسي

متوفر

— غير متوفر

مركبات جي ام سي

الخيارات | المواصفات

33

34

مواصفات يوكون
مواصفات المحرك – يوكون/يوكون  /XLيوكون دينالي/يوكون  XLدينالي

-

L83
EcoTec3 V-8

المحرك
القوة الحصانية عند د.د

VVT ، AFM

 355عند 5600
 519عند 4100

 624عند 4100

مشمول

مشمول

مشمول

مشمول

عزم الدوران نيوتن متر عند د.د

قدرة

EcoTec3 V-8

 6,3ليتر،

 420عند 5600

نظام التحكم الفعال في استهالك الوقود

E85

تقدير عدد الكيلومترات المدينة/الطريق السريع
بالليتر 100/كلم:

 5.3ليتر،

L86

-

VVT ، AFM

-

SWB

– دفع ثنائي

10/15

ً
لم يكن متوفرا عندما طبع هذا الكاتالوج

SWB

– دفع رباعي

11/15

ً
لم يكن متوفرا عندما طبع هذا الكاتالوج

LWB

– دفع ثنائي

10/15

ً
لم يكن متوفرا عندما طبع هذا الكاتالوج

LWB

– دفع رباعي

11/16

ً
لم يكن متوفرا عندما طبع هذا الكاتالوج

يوكون

يوكون دينابي

قياسي

-

يوكون

XL

يوكون

XL

تيرين دينالي

تيرين

أكاديا دينالي

أكاديا

دينابي

القياسات/القدرات

-

يوكون دفع ثنائي/دفع رباعي

يوكون XL

يوكون دينالي XL

يوكون دينالي دفع رباعي

دفع ثنائي/دفع رباعي

دفع رباعي

قياس قطر الدوران من المنحنى إلى المنحنى ،ملم

11887

13106

11887

13106

قاعدة العجالت ،ملم

2946

3302

2946

3302

433/1631/2682

1102/2172/3429

433/1631/2682

1102/2172/3429

الطول اإلجمالي ،ملم

5179

5697

5179

5697

العرض اإلجمالي ،ملم

2045

2045

2045

2045

1890

1890

1890

1890

98

117

98

117

حجم الحمولة القصوى ،ليتر

االرتفاع ،ملم
السعة التقريبية بالليتر لخزان الوقود

يوكون دينالي

يوكون

سييرا دينالي

سييرا

مواصفات نقل الحركة – يوكون/يوكون  /XLيوكون دينالي/يوكون  XLدينالي
الطراز

القوة المحركة/نقل الحركة

جميعها

دفع ثنائي أو دفع رباعي/ناقل حركة بـ  6سرعات يتحكم فيه نظام
ووضع السحب/الجر

Hydra-Matic

ً
إلكترونيا مع نظام تحكم السائق في نقل الحركة ونظام الفرملة الكهربائية للمحرك على المنحدرات

سييرا 2500HD

سييرا 3500HD

سييرا  2500HDدينالي

معدالت وزن المقطورة األقصى
الطراز

يوكون XL

يوكون

EcoTec3

EcoTec3

 5.3ليتر

يوكون دينالي /يوكون  XLدينالي

EcoTec3

 5.3ليتر

 ٦،٢ليتر

معدل المحور

وزن المقطورة األقصى (كلغ)

معدل المحور

وزن المقطورة األقصى (كلغ)

معدل المحور

وزن المقطورة األقصى (كلغ)

يوكون دفع ثنائي

3.42

3856

3.42

3765

-

-

يوكون دفع رباعي

3.42

3765

3.42

3629

-

-

دينالي دفع ثنائي

-

-

-

-

3.42

3674

دينالي دفع رباعي

-

-

-

-

3.42

3538

سـاڤـانـا  -ڤـان الحمولة

ّ
سـاڤـانـا  -ڤـان الـركـاب

