
HD سييرا



سيطر
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2 ز للمغامرة
ّ

تجه
بكل احتراف.

صمم سييرا Heavy Duty بعزم أكبر مع أقصى 
قدرة للقطر، وليساعدك على ربط مقطورتك عبر 

مزايا القطر الذكية وليمنحك الثقة التي تحتاجها 
سواًء أكنت على الطريق أم كنت تربط المقطورة 
وهي ثابتة. وباإلضافة إلى االبتكارات المذكورة 
أدناه، والتي يقدمها سييرا Heavy Duty، فهو 

 بقوته وتوازنه وحضوره. 
ً
يتمّيز أيضا
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DENALI

شبك أمامي كبير يساعد على تبريد المحرك V8 سعة 6.6 لتر 	

بوابة جي ام سي الخلفية بتقنية MULTIPRO مع 6 وظائف 	

نظام تعليق للطرقات الوعرة مع نظام RANCHO وصفائح أسفل  	

الهيكل

إضاءة متطورة: مصابيح أمامية LED عالية الكثافة، ومصابيح خلفية  	

LED، ومصابيح فوق رفارف جميع العجالت، ومصابيح ضباب، ومصابيح 

صندوق التحميل

مشابك سحب عمودية من الكروم 	

عجالت قياس J ،8.0 × 18، من األلومنيوم – تصميم 25 في طراز  	

SRW دينالي HD 3500 دينالي وألول مرة على طرازات HD 2500

مقصورة الركاب واسعة مع حيز أمامي أكبر للرأس والقدمين 	

مقاعد فاخرة ذات مساحات من الجلد المخرم 	

	 RICHBASS مع مضخم صوت BOSE نظام صوت

شاشة السيارة هي من منتجات شركة APPLE وتخضع لشروط وأحكام الخصوصية الخاصة 
 APPLE .طبق أسعار باقات البيانات

ُ
بها. وتتطلب شاشة السيارة هاتف IPHONE متوافق. ت

CARPLAY هي عالمة تجارية لشركة APPLE. SIRI وIPHONE وAPPLE MUSIC هي عالمات 
تجارية لشركة APPLE مسّجلة في الواليات المتحدة األمريكية وبلدان أخرى.

شاشة السيارة هي من منتجات شركة GOOGLE وتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية 
الخاصة بها، وتتطلب شاشة السيارة تطبيق ANDROID AUTO APP المتوفر على 

طبق أسعار باقات البيانات. ANDROID AUTO هي عالمة 
ُ
. ت

ً
 متطابقا

ً
 ذكيا

ً
GOOGLE PLAY وهاتفا

.GOOGLE تجارية لشركة

بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات 
’جنرال موتورز’ قد ال تحوي بعض الخصائص والخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ’جي ام 

زة بتقنية  
ّ

سي’ المحلي للتأكد من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه
اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.

الميزات
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 نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه من المنطقة 	

الجانبية العمياء

نظام الفرملة التلقائية في الطوارئ 	

كاميرا رؤية محيطية عالية الدقة 	

مرآة كاميرا خلفية وكاميرا لعرض الصندوق 	

شاشة ملونة لعرض البيانات على الزجاج األمامي قياس 15 إنش 	

كاميرا رؤية خلفية عالية الوضوح 	

مقعد المنبه للسالمة 	

نظام التنبيه عند مغادرة المسار 	

نظام التنبيه من االصطدام األمامي 	

مصابيح INTELLIBEAM األمامية 	

نظام تعزيز كشف حواجز األمان الجانبية النشط متوفر 	

نظام المساعدة على الركن )أمامي وخلفي( متوفر 	

نظام التنبيه من السيارات العابرة من الخلف متوفر 	

ال تغني مواصفات األمان أو مساعدة السائق عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة 
 إلى حركة المرور، والمحيط، وكافة ظروف 

ً
بطريقة سليمة وآمنة. على السائق أن يبقى متنبها

الطريق في كل األوقات، قد يتأثر عمل مزايا األمان حسب عوامل الطقس أو ظروف الطريق أو 
رة يرجى االطالع على دليل المالك.

ّ
وضوح الرؤية. للمزيد من المعلومات المهمة والمزايا المتوف

بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات 
’جنرال موتورز’ قد ال تحوي بعض الخصائص والخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ’جي ام 

زة بتقنية  
ّ

سي’ المحلي للتأكد من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه
اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.

ميزات أمان متطورة
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 جوزي داكن/ رمادي داكن مع مساحات
من الجلد المخرم والدرزات المتباينة

6 المواصفات الداخلية
تم العناية بأدق التفاصيل وإضافة لمسات 

راقية مع المواد الفاخرة بما فيها المقاعد ذات 
المساحات من الجلد المخّرم واللمسات األصيلة 

من الخشب ذي المسام المفتوحة واأللومنيوم 
البّراق ولمسات الكروم

 جوزي داكن/ رمادي داكن مع مساحات 	
من الجلد المخرم والدرزات المتباينة

DENALI

ي 
ّ
بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات ’جنرال موتورز‘ قد ال تحوي بعض الخصائص والخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ’شفروليه‘ المحل

زة بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.
َّ

د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه
ّ
للتأك



2 تم تصميمه 
ألجلك

نك قدراته الفائقة 
ّ
تتجّسد القوة في سييرا HD SLT، وتمك

من اإلنجاز في أي ميدان. يتمّيز سييرا HD SLT عن األجيال 
السابقة بمقصورة أرحب ووضعية قيادة مميزة تمنحك مشاهد 

أوسع ورؤية أفضل. يعطيك صندوق الفوالذ شديد الصالبة 
متانة أكبر وقدرة أفضل على السحب كما يمنحك مساحة رحبة 

لصندوق التحميل، من 1,968 لتر )صندوق قياسي( إلى 2,367 
لتر )صندوق طويل(، يلبيك في كل زمان ومكان. يعمل نظام 
المساعدة الرقمي على التوجيه على تحسين القدرة على 

المناورة، كما تتيح لك علبة تبديل السرعات AutoTrac المتوفرة 
بسرعتين تحديد وضع الدفع الرباعي األمثل بحسب نوع الطريق 
سواًء أكانت وعرة أم سلسة. وراء كل هذه المزايا ينبض قلب 

السيارة، وهو المحرك V8 سعة 6.6 لتر الذي يعمل بالبترول 
د 401 حصان وعزم دوران 629 نيوتن 

ّ
وبتقنية حقن الوقود ما يول

متر، ويصحبه ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات.

SLE/SLT



* ال تغني مواصفات األمان أو مساعدة السائق عن مسؤولية السائق في تشغيل السيارة 
 إلى حركة المرور، والمحيط، وكافة 

ً
بطريقة سليمة وآمنة. على السائق أن يبقى متنبها

ظروف الطريق في كل األوقات، قد يتأثر عمل مزايا األمان حسب عوامل الطقس أو ظروف 
رة يرجى االطالع 

ّ
الطريق أو وضوح الرؤية. للمزيد من المعلومات المهمة والمزايا المتوف

على دليل المالك.

شاشة السيارة هي من منتجات شركة APPLE وتخضع لشروط وأحكام الخصوصية 
طبق أسعار باقات البيانات. 

ُ
الخاصة بها. وتتطلب شاشة السيارة هاتف IPHONE متوافق. ت

APPLE CARPLAY هي عالمة تجارية لشركة SIRI. APPLE وIPHONE وAPPLE MUSIC هي 
عالمات تجارية لشركة APPLE مسّجلة في الواليات المتحدة األمريكية وبلدان أخرى.

شاشة السيارة هي من منتجات شركة GOOGLE وتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية 
الخاصة بها، وتتطلب شاشة السيارة تطبيق ANDROID AUTO APP المتوفر على 

طبق أسعار باقات البيانات. ANDROID AUTO هي 
ُ
. ت

ً
 متطابقا

ً
 ذكيا

ً
GOOGLE PLAY وهاتفا

.GOOGLE عالمة تجارية لشركة

بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات 
’جنرال موتورز’ قد ال تحوي بعض الخصائص والخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ’جي 

زة 
ّ

ام سي’ المحلي للتأكد من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه
بتقنية  اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.

المحّرك V8 سعة 6.6 لتر يعمل بالبترول مع ناقل حركة أوتوماتيكي  	

بـ6 سرعات

بوابة جي ام سي الخلفية بتقنية MULTIPRO مع 6 وظائف 	

مميزات قطر متطورة 	

نظام خيار الدفع ويتوفر وضع الطرق الوعرة مع وضع السحب/القطر  	

نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه المميز مع ملفات شخصية  	

قابلة للتخصيص وشاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 إنش

 مقاعد أمامية ذات مساحات من الجلد المخرم قابلة للتدفئة 	

 في 10 وضعيات
ً
مع إمكانية التعديل كهربائيا

ميزات أمان متطورة

 نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه من المنطقة 	

الجانبية العمياء

تتوفر كاميرا رؤية خلفية عالية الوضوح 	

تتوفر مصابيح INTELLIBEAM األمامية 	

 يتوفر نظام المساعدة على البقاء في المسار مع نظام التنبيه 	

عند مغادرة المسار

يتوفر نظام التنبيه من االصطدام األمامي 	

يتوفر نظام مراقبة المسافة األمامية 	

يتوفر نظام فرملة أمامي لحماية المشاة 	

يتوفر نظام الكبح األوتوماتيكي األمامي في السرعات المنخفضة 	

يتوفر المقعد المنبه للسالمة من جنرال موتورز 	

نظام التنبيه من السيارات العابرة من الخلف متوفر 	

3 الميزات

SLE/SLT
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بما أن سييرا SLE/SLT سيكون رفيق دربك، 

ُيمكنك تخصيصه حسب رغبتك من خالل اختيار 
المواد األصيلة ولمسات الجلد المخرم واأللوان.

جوزي داكن صخري / قماش 	

جوزي داكن / صخري مع لمسات من الجلد  	

جوزي داكن / صخري مع لمسات من الجلد المخّرم  	

SLE/SLT

المواصفات الداخلية

ي 
ّ
بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات ’جنرال موتورز‘ قد ال تحوي بعض الخصائص والخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ’شفروليه‘ المحل

زة بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود.
َّ

د من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير المجه
ّ
للتأك



 سيطر 
بكل احتراف


