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سافانا
ّ
تعرف على دقة التصميم في جميع التفاصيل؛
في كل نيوتن-متر من عزم الدوران ،وفي كل
ملليمتر من التصميم الخارجي والداخلي ،وفي كل
ما يقدمه سافانا من تقنيات .اإلتقان هو ما يدفعنا
إلبداع الحلول وتقديم تجربة قيادة فريدة ،إذ أن
ُ
سافانا صمم لتنظيم حياتك وتأمين الراحة للركاب.
اكتشف

إمكانيات

سافانا

كسيارة

متعددة

ّ
االستخدامات مع ما تقدمه لك من راحة وعمالنية.
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المواصفات الخارجية | الركاب

راحة الركاب في الدرجة األولى.
يعرف مهندسو جي ام سي جميع احتياجاتك وما يفضله الركاب ويقدمونها
ً
في سافانا فان .مع مجموعة من الطرازات التي تتسع ل ِـ 12أو  15راكبا ،يقدم لك
ّ
سافانا المساحة الالزمة إلدارة أعمالك .كما يوفر سافانا مجموعة من مزايا األمان
ّ
والسالمة لحمايتك ومن ضمنها المقصورة المدعمة بالفوالذ والوسائد الهوائية
ً
القياسية1 .إليك مزيدا من المزايا التي يقدمها سافانا فان للركاب.

باب قابل لالنزالق من جهة
الركاب (متوفر)

نظام للمساعدة على الركن
الخلفي

ً
 1استخدم دائما أحزمة األمان وكرسي حماية األطفال المناسب لعمر طفلك وحجمه ،وحتى عند وجود وسائد هوائية .حتى في
السيارات المجهزة بنظام استشعار 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 .راجع دليل المالك وتعليمات كرسي حماية األطفال.

سافانا  -فان الركاب باللون الفضي المعدني
نظام كاميرا رؤية خلفية

معروض بالتجهيزات القياسية.

المواصفات الخارجية | الحمولة

ً
تصميم يدفع أعمالك قدما.
ُ
صمم سافانا فان للحمولة ليمنحك العمالنية التي تحتاجها إلنجاز أعمالك .عندما
ّ
تحتاج إلى نقل الحمولة من جميع األشكال واألحجام ،فإن سافانا يوفر لك طرازات
متعددة مع قوة قطر 1تصل إلى  4,536كغ وسعة حمولة تصل إلى  8,888لتر .2إليك
بعض الطرق اإلضافية التي يساعدك فيها سافانا فان للحمولة في إدارة أعمالك.

أبواب خلفية كاملة االتساع

 6حلقات لتثبيت الحمولة

نظام للمساعدة على الركن
الخلفي

سافانا – فان الحمولة باللون األبيض.
معروض بالتجهيزات القياسية.

نظام كاميرا رؤية خلفية

 1قبل شراء السيارة أو استخدامها للقطر ،يرجى مراجعة قسم القطر في دليل المالك .قد يؤثر وزن الركاب والحمولة والملحقات على
الوزن الذي يمكن قطره 2 .طرازات ذات قاعدة العجالت األطول مع نزع مقعد الراكب .يعتمد حجم الحمولة والبضائع على الوزن والتوزيع.

5

المواصفات الخارجية | المزايا

6

سهولة في االستخدام.
ُ
صممت مركبات سافانا فان للحمولة والركاب للتحميل والتفريغ
ً
بكل سهولة سواء مع الحمولة أم لصعود ونزول الركاب.
ولتخفيف الجهد وتأمين راحة أكبر في الوصول إلى األدوات
ّ
والبضائع الخاصة بك ،يقدم الطرازان عدة خيارات لألبواب.

األبواب الخلفية تفتح األبواب الخلفية في سافانا بمقدار  165درجة
ّ
مع ارتفاع منخفض بالنسبة الرتفاع السيارة ،ما يمكنك من التحميل
بسهولة أكثر مع مساحة تصل إلى  8,888لتر في الطرازات ذات قاعدة
العجالت األطول.1

الباب القابل لالنزالق من جهة الركاب افتح باب الحمولة القابل
لالنزالق من جهة الركاب للوصول إلى مساحة الشحن الفسيحة في
سافانا .تتوفر مجموعة متنوعة من المعدات االختيارية المصممة
ً
خصيصا لألدوات والمواد الخاصة بمختلف أنواع المجاالت.

مهما كان خيارك ،ستحصل على المساعدة التي تحتاجها أنت
وطاقم عملك.

 1الطرازات ذات قاعدة العجالت األطول مع إزالة مقعد الركاب .يعتمد حجم الحمولة والبضائع على الوزن والتوزيع.
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منفذ طاقة  12فولط

نوافذ كهربائية وإقفال

المقصورة الداخلية لسافانا باللون القصديري

كهربائي لألبواب

مع المعدات القياسية.
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تجهيزات متطورة
مع قاعدتين للعجالت وحد أدنى لتداخل العجالت الخلفية ،يرتقي
سافانا فان للحمولة إلى مستوى جديد من الراحة والعمالنية،
إذ يتيح مساحة تحميل تصل إلى  8,888لتر في الطرازات ذات
قاعدة العجالت األطول ،ويوفر سافانا فان للركاب خيارين
لقاعدة العجالت وطراز من سلسلتين ،باإلضافة إلى خيارين
ً
لترتيب المقاعد بما يصل إلى  15راكبا.

ّ
المقاعد الداخلية يوفر سافانا فان للركاب مقاعد تستقبل ما يصل
ً
إلى  12أو  15راكبا.

على الدوام.

ّ
أزرار تحكم في الصوت ضمن عجلة القيادة تتيح لك هذه الميزة

نوافذ كهربائية وإقفال كهربائي لألبواب قياسية في سافانا فان

ّ
أدوات تحكم في المناخ توفر جميع الطرازات تكييف هواء أمامي،

للركاب وسافانا فان للحمولة وتمنحك الراحة التي تحتاجها في مركبتك.

بينما يتوفر التكييف الخلفي.

ضبط مستوى الصوت ،وعندما يتم تجهيز سافانا بمنفذ  USBالمتوفر،
ّ
ستتمكن من التحكم في العديد من الميزات في األجهزة المتوافقة.

نظام للمساعدة على الركن الخلفي مع حساسات ULTRASONIC

ُ
مركز التحكم زود سافانا  2023بجميع المستلزمات وأدوات التحكم

يقوم النظام بتنبيهك قبل الوصول إلى األجسام خلف السيارة بمسافة

الالزمة لزيادة كفاءة األداء.

تعديل وضعية عجلة القيادة تتيح لك هذه الميزة تعديل وضعية
ً
ّ
عجلة القيادة حسب رغبتك .وتتوفر أيضا عجلة قيادة مكسوة بالجلد
ّ
مع أزرار تحكم في الصوت.

التزويد بالطاقة منفذ طاقة  12فولط يحافظ على اتصال أجهزتك

ّ
نظام كاميرا رؤية خلفية يسهل هذا النظام المتوفر من عملية الرجوع
لربط المقطورة أو المرور ضمن مساحة ضيقة .ال يحل نظام كاميرا الرؤية
ّ
ُ
الخلفية محل رؤية السائق .يرجى توخي الحذر عند الرجوع إلى الخلف.
اإلعدادت الشخصية راجع وكيل جي ام سي لالطالع على التطبيقات
ً
المصممة خصيصا من أجلك والتي ستجعل من سافانا فان للحمولة مركز

ً
تصميم صديق ألصحاب الهمم تماشيا مع قانون حماية حقوق
ُ
ذوي اإلعاقة “ ،”ADAصمم سافانا مع خصائص متوافقة مع الكراسي
المتحركة وبمقاعد متناسبة مع مختلف وضعيات الجلوس ،باإلضافة
إلى الحفاظ على الراحة والسهولة عند الدخول والخروج من السيارة.
ّ
(تحتوي المركبات على معدات من مورد خاص .راجع الصفحة المرفقة
لمزيد من المعلومات حول التعديالت والضمان).

عمل متنقل.

تصل إلى  8أقدام وبسرعات تقل عن  8كيلومترات في الساعة.

1 1لطرازات ذات قاعدة العجالت األطول مع إزالة مقعد الركاب .يعتمد حجم الحمولة والبضائع على الوزن والتوزيع.
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هيكل السيارة ونظام التعليق

ّ
اإلجمالي للسيارة والوزن اإلجمالي للحمولة ،باإلضافة إلى أنه يعزز
الحد األقصى لوزن المقطورة التقليدي والذي يصل إلى  10,000رطل

3

يتميز سافانا بإطار كامل عالي القوة ومصنوع من المعدن ليسيطر
على المرتفعات والمنحدرات والطرقات المليئة بمياه األمطار التي
ً
تجعل الحمولة أثقل وزنا .كما يأتي سافانا بتقنيات تضم نظام التحكم

ً
مستعد دوما لكل احتياجاتك.
ّ
ألننا نعلم أن قوة األداء هي ما يدفع أعمالك ،لذلك جهزنا سافانا

في الثبات  STABILITRAKويتوفر نظام  ®EATONاألوتوماتيكي

متوازية تزيد قدرتها بشكل تدريجي لتالئم الحمولة ،لتتمكن من

لغلق التروس التفاضلية الخلفية .نتفرد في تقديم نظام أوتوماتيكي
بالكامل لغلق التروس التفاضلية الخلفية.

تم تحميل السيارة إلى أقصى حد.

نظام التحكم في الثبات  STABILITRAKيعمل نظام STABILITRAK
على تحديد مدى استجابة السيارة باستخدام شبكة من
المستشعرات لمراقبة استجابة السيارة ألوامر التوجيه والفرملة.

ّ
محرك مصمم ألقوى أداء

القوة الحصانية 401 :حصان عند  5200دورة في الدقيقة
عزم الدوران 629 :نيوتن-متر عند  4000دورة في الدقيقة
ُ
التوقيت المتفاوت للصمامات ) (VVTتستخدم هذه التقنية في
جميع محركات فورتيك  ،V8التي تقوم بدورها بمراقبة وتعديل
نقاط فتح وإغالق الصمامات ،ما يمنحك أقصى مستويات عزم
الدوران في نطاق سرعات المحرك.

ً
نوابض بأوراق متوازية يستخدم نظام التعليق الخلفي نوابضا بأوراق
االستمتاع بقيادة مريحة إذا كانت السيارة فارغة وقيادة متوازنة إذا

بمحرك  V8سعة  6.6لتر..

محرك  V8سعة  6.6لتر جديد

في طرازي سافانا فان للحمولة وسافانا فان للركاب.

ثم يعزز عمل الفرامل أو يقلل قوة المحرك للمساعدة على البقاء في
ناقل الحركة
يتميز سافانا بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6سرعات ،وذلك للحفاظ
على أفضل أداء عند القيادة المتقطعة والتوقف المستمر ،ولتلبية
احتياجات عزم الدوران العالي عند نقل حمولة ثقيلة أو القطر.
وضع السحب /القطر يعمل هذا الوضع الذي يختاره السائق في ناقل
الحركة األوتوماتيكي بـ 6سرعات على تخفيض التغيير الزائد عند سحب
أو قطر حمولة ثقيلة.
ً
نظام الفرملة في وضع السحب /القطر يتم تفعيل هذا النظام تلقائيا
عند تشغيل وضع السحب /القطر ،ويتم إيقاف تفعيله عند تشغيل
وضع تحديد النطاق .يستشعر هذا النظام عند القيادة على طريق
منحدر ،ويقوم إذا لزم األمر ،بتخفيض سرعة ناقل الحركة لمساعدتك
في الحفاظ على السرعة المطلوبة.
نظام الفرملة في الوضع العادي تساعد هذه الميزة القياسية في
الحفاظ على السرعة المطلوبة للسيارة عند القيادة على طريق منحدر
عبر استخدام المحرك وناقل الحركة في تخفيض سرعة السيارة .يتم
ً
تفعيل النظام تلقائيا عند تشغيل السيارة ،ويتم إيقاف تفعيله عند
تشغيل وضع تحديد النطاق.

ُ
خيارات قاعدة العجالت  135إنش أو  155إنش صمم سافانا ليرقى إلى
ّ
مستوى تطلعاتك ،لذا يوفر نوعين من قاعدة العجالت ليلبي جميع

المسار المطلوب.

االحتياجات الشخصية واالحترافية.
نظام خيار الدفع يعمل هذا النظام على قياس ومقارنة سرعة
العجالت لتحقيق أقصى استفادة من الدفع المتوفر على الكثير
من أسطح الطرقات .وإذا استشعر أن عجلة واحدة أو أكثر بدأت في
الدوران ،فإنه يستخدم الفرامل الفردية ويتحكم في قوة المحرك
إلبطاء العجلة وتعزيز السيطرة على الطريق.
نظام تعليق أمامي مستقل بالكامل يمنحك نظام التعليق األمامي
المستقل والمزود بممتصات لولبية للصدمات قيادة سلسة وتحكم
سريع االستجابة.
نظام  ®EATONاألوتوماتيكي لغلق التروس التفاضلية الخلفية في

ّ
ً
نظام التوجيه المعزز كهربائيا يأتي نظام التوجيه بشكل كروي
ويعمل على توزيع الطاقة ليقدم لك الدعم الالزم حتى عند التشغيل
بوجود أقصى وزن.

حال استشعر هذا النظام وجود اختالف في السرعة بين العجلتين

فرامل قرصية على العجالت األربع يمنحك كل طراز ثقة أكبر مع فرامل

الخلفيتين اليمنى واليسرى بحوالي  100دورة في الدقيقة ،فإنه

قرصية على العجالت األربع ونظام الفرامل المانعة لالنغالق.

يغلقهما ليسهل االنعطاف وليعطي قوة دفع إضافية.

سعة القطر يبلغ الحد األقصى  4,536كغ في سلسلة سافانا فان

إطار كامل عالي القوة ومصنوع من المعدن تلتحم األجزاء المتداخلة
ً
للقناة  Cوتشكل صندوقا كله صالبة لمقاومة االنحناءات .يساعد
هذا اإلطار الموجود في سافانا على بلوغ معدالت مذهلة من الوزن

للحمولة  3500و 2500ومركبات  3500سافانا فان للركاب.
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سالمة وأمان في كل التفاصيل.
ً
ّ
ّ
ّ
سلط مهندسو جي ام سي تركيزهم على األمان في تصميم سافانا ،وذلك إلحاطتك أنت والركاب بالحماية .بدءا من المقصورة المدعمة بالفوالذ إلى الوسائد الهوائية الجديدة المثبتة بالمقعد
لالصطدام الجانبي ،باإلضافة إلى الوسائد الهوائية األمامية والستائر العلوية لالصطدام الجانبي.1
الوسائد الهوائية والستائر العلوية لالصطدام الجانبي 1تفتح الوسائد الهوائية من سكة السقف كستارة واقية
لركاب الصف األول والثاني والثالث من المقاعد الخارجية ،ويمكن تفعيلها إما عن طريق مستشعرات االنقالب
أو مستشعرات االصطدام الجانبي.
الوسائد الهوائية األمامية 1تم تزويد جميع الطرازات بوسائد هوائية أمامية للسائق والراكب األمامي للمساعدة
في تقليل مخاطر اإلصابة.
ّ
مقصورة آمنة مدعمة بالفوالذ يتصل اإلطار عالي القوة المصنوع من المعدن مع هيكل الجسم الرئيسي
ّ
ّ
بواسطة عتبات مساعدة مدعمة ودعامات سقف وأرضية مدعمة .يمنح هذا التصميم مقصورة آمنة
تحمي الركاب وتساعد في الحفاظ على سالمتهم في حال حدوث اصطدام.
نظام مراقبة ضغط اإلطارات يقوم النظام بتوصيل ضغط اإلطارات إلى مركبتك 2لتنبيهك
إلى مستوى انتفاخ اإلطارات عبر مركز معلومات السائق.

ً
ً
ّ
 1يمكن أن يتسبب انتفاخ وسادة الهواء في إصابة شديدة أو حتى الموت ألي شخص قريب جدا من الوسادة عند انفتاحها .تأكد من جلوس جميع الركاب بشكل صحيح .استخدم دائما أحزمة األمان وكرسي حماية األطفال المناسب لعمر طفلك وحجمه ،وحتى عند وجود وسائد هوائية .حتى في السيارات المجهزة
بنظام استشعار 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 .راجع دليل المالك
وتعليمات كرسي حماية األطفال 2 .ال يشمل مراقبة اإلطار االحتياطي.

الدرجة االحترافية من األمان في جي ام سي
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أن تتملك سيارة جي ام سي هي تجربة أبعد من مجرد قيادة سيارة جديدة ،وذلك بفضل
ُ
راحة البال التي ستنعم بها مع مزايا عديدة تعزز هذه التجربة وتزيدها متعة.
األلوان الداخلية
وفرش المقاعد

اختبار السيارات في الشرق األوسط
ً
ً
تخضع كل سياراتنا ألقسى االختبارات كي نضمن لك أداء عاليا يالئم المنطقة .فقبل إطالق أي سيارة جي
ً
ُ
ً
ام سي ،نجري لها فحصا شامال ألمثل أداء فتعتمد عليها بكل ثقة .وفي هذا اإلطار نعمل على تطوير

العجالت

سلسلة عجالت  2500و3500

أنظمة تكييف الهواء ،وتبريد المحرك ،والطالء ،لتقاوم أقسى الظروف المناخية.
ضمان من المصد إلى المصد لمدة  3سنوات أو  100.000كلم*
ً
ً
ُ
ً
ُ ّ
تقدم لك كل سيارة جي ام سي ضمانا شامال لمدة  3سنوات 100.000/كلم نؤمن لك بموجبه تصليحا بدون
رسوم ألي عطل سببه عيب في المواد أو القطع أو التصنيع ،أينما كنت في الشرق األوسط.
خدمة السيارة البديلة**
ً
ُ
عند االضطرار إلى تمديد فترة تصليح سيارتك من عطل يشمله الضمان ،وحرصا على راحتك ،قد تقدم لك جي
ام سي سيارة بديلة تناسبك.
عهد الصيانة
رمادي غامق

1

بيج غامق

الطرازات

رمادي غامق

1

بيج غامق

فينيل المقصورة الداخلية

 QB5قياس  16إنش بـ 8صواميل
باللون الرمادي المعدني وهي
قياسية في سلسلة
 2500و WT 3500وفي طراز
 LSو.LT

فرش المقصورة الداخلية
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 P03قياس  16إنش بـ 8صواميل
باللون الرمادي المعدني مع
غطاء من الكروم وهي متوفرة
في سلسلة  2500وWT 3500
وفي طراز  LSو.LT

راجع الوكيل للحصول على مزيد من التفاصيل حول توفر العجالت.

كل زيارة تقوم بها لمركز خدمة وكيل جي ام سي ستعود عليك بالفائدة والرضا:
ً
ُ
•أسعارنا الخاصة بالخدمة والصيانة تنافسية وشفافة ،فنحن سنطلعك مسبقا على كلفة صيانة سيارتك
طيلة فترة الكفالة.
ً
ً
ّ
•كلفة الصيانة لدينا تنافسية جدا ،وخدمتنا ال مثيل لها .تذكر أيضا أن صيانة سيارتك بصورة منتظمة في
ُ
ّ
مركز خدمة وكيل جي ام سي تبقيها في حالة جيدة وتحافظ على قيمتها عند إعادة البيع.
ً
•عند حجزك موعدا مع الوكالة لخدمة الصيانة الدورية ،نضمن لك في أغلب األحيان تسليم سيارتك في
اليوم نفسه.

غير متوفر     1غير متوفر في سافانا فان للركاب .لمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الوكيل.

خدمة المساعدة على الطرقات***

ً
عندما تختار جي ام سي ،ستحظى أيضا بخدمة المساعدة على الطرقات ونقل السيارة في الحاالت الطارئة
على مدار الساعة طوال أيام السنة ،أينما كنت في الشرق األوسط ولمدة  4سنوات.

ألوان الهيكل الخارجي

قطع غيار جي ام سي
ٌ
يدعم شبكة وكالئنا الموجودة في أنحاء المنطقة مركز لتوزيع قطع غيار جي ام سي بكميات وافرة لتزويد
سيارتك عند الحاجة فتبقى منطلقة.
وبفضل األسعار التنافسية التي تمتاز بها قطع غيار جي ام سي األصلية ،ستنعم سيارتك بكلفة صيانة
أسود

مواصفات السيارة

.1

فضي معدني

لمزيد من المعلومات حول المواصفات ،يرجى زيارة الوكيل المحلي.

 1لون بتكلفة إضافية

أحمر كاردينالي

1

أبيض

اقتصادية.

سيارات جي ام سي المستعملة المضمونة
ّ
ّ
كل سياراتنا المستعملة المضمونة تأتي مزودة بالتالي:
• فحص ألكثر من  110نقاط
ً
• ضمان  12شهرا على األقل
• خدمة المساعدة على الطرقات على مدار الساعة
ّ
ّ
• خيار استبدال السيارة خالل  7أيام
خدمة جي ام سي لمساعدة العمالء
ُ
ّ
ّ
ألي استفسارات أو أسئلة تتعلق بسيارتك ،يمكنك االتصال بمركز اتصاالت العمالء الخاص بنا عبر البريد

اإللكتروني  customerservice@GMCArabia.comأو رقم الهاتف +971 4 429 0352
َّ

لمزيد من التفاصيل ،تفضل بزيارة GMCArabia.com

ُ
ُ
*تطبق الشروط .يرجى مراجعة كتيب الضمان المرفق مع سيارة
جي ام سي لالطالع على كامل شروط الضمان.
ُ
**تطبق الشروط
***غير متوفرة في كافة البلدان.

