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2 0 1 9 Aأقـــــــــدم بــــعـــظـــمــــــة T S كــاديــالك 

هنالك مشاعر تحرك فيك حبك للحياة

مشاعر ال يضاهيها أي شعور آخر

وتكمن في أعماقها قدرات تميِّز وتتميَّز بها

مشاعر تلمسها قوالً وفعالً

وليدة هندسة مصممة لمن تقوده جرأته ويحثه شغفه وتوصله ثقته

لمن يهمه وقع حضوره ويصر على التفّرد

لك أنت.

ATS كوبيه 2019
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ريـاضـيـة إطـاللـة 
بـك تـليـق 

 كاديالك ATS كوبيه 2019 ، سيارة بإطاللة رياضية وبأسلوب ممّيز. ترافقها قدرة 

 حصانّية حازمة، تجاوب فوري وتكنولوجيا متطورة، ناهيك عن قيادتها المفعمة باإلثارة 

األنيق.  وتصميمها 

أصيلٌة في أدائها، ألّن عائلة ATS كوبيه لم تكن فقط الرابحة على حلبات السباقات 

العالمية، بل كانت لها الهيمنة المطلقة على كل شيء. ستجد صدى هذه القوة يترّدد 

عبر فوهة العادم. وحالما تضغط على دواسة الوقود، ستنطلق نغمات موسيقية 

متناغمة من قلب المحّرك لتعلن عن انطالقتك. التصميم الخارجي هو أيضاً يذكرنا بحلبات 

السباق، فلقد تّم دفع كل عجلة لتتموضع في أبعد مسافة من الزوايا األربع. مظهرها 

الواسع والرياضي بامتياز ُمصّمم مع شاسيه فائقة المتانة وهيكل متوازن خفيف الوزن. 

بإمكانك القول أن ATS وضعت نفسها في مصاف السيارات الرياضية بمنتهى الجدارة.

 ATS بلون رمادي Satin Steel معدني. تظهر بالتجهيزات المتوفرة.



2 0 1 9 Aديـنــامـيـكـيـــات مــتـطـــورة وتــحــكّـــم مـغــنــاطـيـســـي بــالــقــيــــادة T S كــاديــالك 

انسيابية هواء أكثر ديناميكية. شبك أمامي مع مصراع هوائي ديناميكي، درع واق من الهواء تحت السيارة. ومصباح فرامل 

وسطي LED مدمج بجناح الهواء الذي يساعد ATS كوبيه على التخلص من الهواء لتعزيز الكفاءة والتحكم.

1000 مرة في الثانية. يعمل نظام التحكّم المغناطيسي بالقيادة المتوفر على قراءة بيانات الطريق 1000 مرة في الثانية 

الواحدة، ويقوم بتعديل نظام التعليق أوتوماتيكياً بحسب نوعية الطريق ألداء متجاوب للغاية بغض النظر عن حالة الطرق.



2 0 1 9 V مـصـابــيــح كــاديـــالك الـخــاصــة الـمـمـيـــزة و الـفــئـــةV الـفــئــــة 

إنارة في األمام. وإلى األمام. تتميز المصابيح األمامية ذات التفريغ شديد التركيز )HID( بنظام المصابيح 

األمامية المتكيفة الذي يغير اتجاه اإلنارة عند انعطاف السيارة، مما يساعد على إنارة المنحنيات فيمكنك 

أن تكشف ما يخبئه لك الطريق. كما ُتلقي مصابيح اإلنارة الخلفية LED المصممة على شكل شفرة طويلة 

الضوء على التصميم األخاذ للواجهة الخلفية التي تلفت األنظار أينما ذهبت.

حان وقت االنطالق. تحمل ATS-V القوية في قلبها محرك تيربو مزدوج V6 سعة 3.6 لتر وبقوة 464 حصاناً، يطلق العنان لعزم 

دوران بقوة 603 نيوتن متر، مما يسمح لك باالنطالق بسرعة وقوة من صفر إلى 100 كلم / ساعة بسرعة 3.8 ثوان.
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قيادة تتطلع إليها قدماً ورحالت ال تنسى أبداً. بمجرد الضغط على دواسة الوقود، 

ستشعر بمحرك قوي يضاهي قوة التحكّم الهائلة. إّن هذا القلب النابض بالقوة 

الخارقة والذي يتجاوب بطريقة ال ُتصّدق، هو عبارة عن محرك V6 سعة 3.6 لتر 

وبقوة تبلغ 335 حصاناً.

 مفاتيح نقل الحركة المدمجة على عجلة القيادة تتيح لك التنّقل بين السرعات 

دون أي جهد، مما يتيح لك التحكم دون رفع يديك عن عجلة القيادة.

قوة انطالق باهرة توازيها قوة فرملة هائلة من فرامل ®BREMBO األمامية. 

 مصنوعة من كتلة ألمنيوم واحدة خفيفة الوزن، تؤّمن مزايا عديدة من بينها 

التوقف المتجاوب اآلني ومقاومة التلف. 

ً 335 حصانا

ناقل حركة 
 أوتوماتيكي
بــ 8 سرعات

محرك V6 سعة 3.6 لتر متوفر 

أعلى: ATS الفخامة المميزة بلون فضي Radiant Silver معدني. تظهر بالتجهيزات المتوفرة.
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أسلوٌب يحاكي أسلوبك. تعلن فئة الكوبيه عن أدائها القوي من خالل طّلة إنارتها األمامية وعبر اإلنارة العامودية 

في الخلف. في حين تم تصميم الهيكل الخارجي ليشق الهواء بخطوطه. 

تضم المرايا الخارجية في سيارة كاديالك ATS ذات االيروديناميكية الهوائية واالنسيابية الفائقة مؤشرات انعطاف 

مدمجة تمنحها لمسة أناقة إضافية.

 ATS كما يلفت مظهرها الجانبي االنتباه، حيث تّم دفع كل عجلة إلى أبعد مسافة من الزوايا األربع. عند االقتراب من

وفتح أبوابها، تستقبلك مقابض األبواب المضيئة بأسلوبها المميز لتدعوك إلى التقّدم نحوها حتى في الظالم.  

توفر عجالت األلمنيوم قياس 18 إنش مظهراً جذاباً، فضالً عن القوة الممتازة والراحة التي يشعر بها الركّاب.

أما العادم المزدوج والمصقول بإتقان، فيعّزز أناقة المظهر الخلفي للسيارة. 

1. إطارات األداء العالي تتعرض للتلف بسرعة أكبر. قد تلحق بعض األضرار بالعجالت واإلطارات على الطرقات المتضررة أو الوعرة أو نتيجة الكبح القوي، الحطام على أنواعه وبعض العقبات. ال يتم تغطية هذه 
األضرار من ِقبل الضمان المحدود للمركبات الجديدة من GM.للمزيد من المعلومات حول اإلطارات والعجالت، يرجى زيارة موقع my.cadillac.com/learnabout/tires، أو مراجعة الوكيل المعتمد.

الصفحة المقابلة: واجهة أمامية ايروديناميكية. أعلى: مقابض أبواب مضيئة. 
أسفل: ATS فئة الفخامة المميزة بلون أسود Stellar معدني. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.
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 iPhone® تكنولوجيا تجعل تجربتك رهن إشارتك. قم بتوصيل جهاز

الخاص بك ببساطة مع Apple CarPlayTM3 لتستطيع الوصول إلى 

أرقام الهواتف، و Apple MusicTM وغيرها من المعلومات من هاتف 

®iPhone بمجّرد لمسة على الشاشة. يمكنك أيضاً طلب المساعدة 

من ®Siri ليتسنى لك أو للراكب األمامي الوصول إلى الميزات 

السهولة. بمنتهى 

ويمكنك عرض المعلومات التي تهمك من مقعد السائق على 

 )HUD( شاشة المعلومات المنعكسة على الزجاج األمامي

المتوفرة. تظهر السرعة والصوت والمالحة ومعلومات مختارة أخرى 

على مستوى نظرك لتبقي يديك على المقود. 

يضع نظام تجربة مستخدم كاديالك1 بين يديك مجموعة مختلفة 

من المعلومات والوسائط الترفيهية، منها نظام التحكم بالمناخ، 

واألنظمة الصوتية، وإعدادات السيارة، باإلضافة إلى نظام المالحة 

3D GPS  المتوّفر، لتكون تحت إمرتك في أي وقت. 

مفتاح يتمتع بذكاء فائق. يتضمن مفتاح سيارتك نظام التشغيل 

التفاعلي عن بعد الذي يسمح بتشغيل المحّرك من مسافة 91 متراً. 

كما يقوم بتعديل حرارة المقصورة أوتوماتيكياً بحسب حرارة الطقس 

الخارجية، ويمكنه أيضاً تدفئة مقود السيارة عند الحاجة لذلك

USB بعض األجهزة تتطلب وصلة .Bluetooth1.  قد تتغير وظائف نظام تجربة مستخدم كاديالك بحسب الطراز. الوظائف الكاملة تتطلب هاتف ذكي متوافق و

هذه الصفحة، أعلى: شاشة معلومات منعكسة على الزجاج األمامي.
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األنــاقـــة 
قـلـبـــاً 

وقـالـبـــاً
 مقصورة ATS مذهلة بروعة تفاصيلها. اغمر نفسك بأجواء من األناقة العصرية والحرفية 

المطلقة التي تتجلى في لمسات من الخشب واأللياف الكربونية وجلد Semi-Aniline اللّين.

عندما يتعلق األمر بتصميمها الداخلي، توجد أمامك خيارات عديدة. يمكنك االختيار من بين 

لوحة عدادات يدوية الصنع، تقليمات األبواب، مسند اليد والمقاعد، باإلضافة إلى المقود 

المغلف بالجلد يدوياً. 

تتوّفر مقاعد رياضية أمامية مصنوعة من أفخر المواد وقابلة للتعديل بـ 18 وضعية لدعم 

وضعية جلوسك بشكل أفضل فتتمتع بالقيادة في راحة تامة. أما الدواسات الرياضية 

المصنوعة من األلمنيوم فتضفي لمسة نهائية مميزة.

18
وضعية مختلفة

مقاعد رياضية أمامية 
يمكن تعديلها إلى

 12
مكّبراً للصوت 

مع نظام BOSE الصوتي

الصفحة المقابلة: مقود جلدي يدوي الصنع ولوحة عدادات. أعلى: مقاعد فائقة الراحة. أسفل: دواسات رياضية من األلمنيوم.
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 نظام متكّيف لتثبيت 
السرعة - نظام التنبيه 
لالصطدامات األمامية

نظام المساعدة على المحافظة 
على المسار مع نظام التنبيه 
عند االنحراف عن المسار

 نظام التنبيه للمنطقة 
الجانبية العمياء

نظام التنبيه عند تغيير المسار

اختر مزايا السالمة الظاهرة 

مجموعــة متكاملــة مــن خصائــص 
الســالمة المبتكــرة

جّهز مساحتك الخاصة بك  
يقوم النظام المتكّيف لتثبيت السرعة بتفعيل الرادار 

وأجهزة استشعار الكاميرا للحفاظ على مسافة 
فاصلة وآمنة بينك وبين السيارة أمامك

تفكيٌر استباقي
يعمل نظام التنبيه لالصطدامات األمامية على 

مراقبة السير في األمام، حيث يقوم بتنبيهك عند 
احتمال حصول تصادم، في حين يقوم مؤّشر المسافة 
الفاصلة بعرض توقيت السيارة في األمام )بالثواني( 

)DIC( على شاشة مركز معلومات القيادة

ماسحة زجاج ذكية
تعمل ماسحات الزجاج Rainsense أوتوماتيكياً 

عندما تستشعر هطول المطر، وتعّدل سرعة عمل 
الماسحات بحسب غزارة المطر. عند عمل الماسحات 

تتفّعل ميزة تجفيف الفرامل أوتوماتيكياً لتقريب 
بطانات الفرامل باتجاه األقراص وإبعاد الرطوبة مما 

يعزز من أداء الفرامل.
 

تصمد بقوة أمام أي تصادم
يؤّمن هيكل السالمة الفوالذي فائق القوة، مناطق 

امتصاص للصدمات بطريقة استراتيجية للمساعدة 
على التحكم بوقع االصطدام في حال وقوع حادث. 
وداخل هيكل السالمة توجد 8 وسادات هوائية1 بما 

في ذلك وسادات هوائية للركبة لكل من السائق 
والراكب األمامي.

اطمئنان يلفك
خالل حاالت الفرملة أو المناورات الطارئة، يتم تفعيل 

نظام الشد األتوماتيكي لحزام األمان المتوفر وما 
أن تتالشى الحالة الطارئة، حتى يرتخي الحزام بلطف 

وبشكل أوتوماتيكي ويعود إلى حالته الطبيعية.

االستقامة في الرحلة
بفضل كاميرا تستشعر حدود المسار، يعمل نظام 

المساعدة على المحافظة على المسار على إدارة 
المقود إذا توقع النظام مغادرة المركبة مسارها 

بشكل غير مقصود أو من دون استخدام مؤشر 
االنعطاف. يرسل نظام التنبيه عند االنحراف عن 

المسار المتوّفر الذي يعمل بالتزامن مع نظام المقعد 
المنّبه للسالمة المتوّفر تنبيهاً مرئياً أمامك على 
لوحة العدادات وتنبيهاً نابضاً عبر وسائد المقعد 

عندما تعبر المركبة حدود المسار.
 

تلفت االنتباه
يقوم نظام التنبيه عند تغيير المسار المتوّفر بمراقبة 

المناطق جيداً خلف المنطقة الجانبية العمياء، 
وإطالق إشارات تحذيرية من خالل شعار المرآة 

الجانبية لتحذيرك عند اقتراب سيارة مسرعة. يقوم 
نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء المتوّفر 

بمراقبة المناطق العمياء، لذا إن كان ثّمة مركبة تسير 
في المسار المجاور، يقوم أيضاً بإنارة شعار المرآة 
الجانبية. في كلتا الميزتين، إن قمت بتفعيل إشارة 

االلتفاف، يبدأ الشعار في المرايا الجانبية بإرسال 
إشارات ضوئية لتحذيرك.

 

 تلفت انتباهك.. بمهارة.
نظام المقعد المنّبه للسالمة في كاديالك المتوّفر 

والحاصل على براءة اختراع، يعمل على إرسال نبضات 
إلى الجهة اليسرى أو اليمنى، أو الجهتين معاً لمقعد 

السائق، معلناً عن الجهة المعّرضة للخطر، إن كانت 
من اليسار، أو اليمين، أو األمام، أو الخلف.

إشعارات تنبهك إلى ما يحدث خلفك
عند الرجوع للخروج من الموقف، يقوم نظام التنبيه 

لألجسام العابرة من الخلف المتوّفر بتحذيرك من 
السيارات القادمة من جهتي السيارة من خالل 

إنذار صوتّي أو تنبيه نابض عبر نظام المقعد المنبه 
المتوّفر. للسالمة 

 
لكل ثانية قيمتها

يستطيع نظام الفرملة األوتوماتيكية األمامية 
والخلفية المتوّفر، حتى سرعات معّينة، استشعار 

حدوث اصطدام أمامي أو خلفي، وتفعيل الفرامل 
أوتوماتيكياً، فيساعدك على تخفيف شدة االصطدام. 

قد يساعد هذا النظام أيضاً على تجّنب االصطدام 
عند السرعات المنخفضة جداً.  

1. مالحظة حول سالمة األطفال: يجب دائماً استخدام أحزمة األمان والمساند الخاصة باألطفال المالئمة لعمر طفلك وحجمه، حتى مع الوسادات الهوائّية. حتى في المركبات المجّهزة بنظام استشعار وجود الراكب، يكون األطفال في أمان أكبر عندما يتّم تثبيتهم في المقعد الخلفّي ضمن 
كرسي أمان األطفال المالئم أو مقعد األمان الداعم لألطفال. االمتناع بأي حال من األحوال عن وضع كرسي أمان األطفال المواجه للخلف في المقعد األمامّي ألّي مركبة مجّهزة بوسادة أمامّية نشطة. يرجى مراجعة دليل المالك الخاص بمركبتك وتعليمات كرسي أمان األطفال للمزيد 

من المعلومات عن السالمة.

إّن مّيزات السالمة ال تعفي السائق من مسؤولية تشغيل 
وقيادة السيارة بطريقة آمنة. يجب على السائق البقاء منتبهاً 

لالزدحام وما يحيط به، باإلضافة ألحوال الطرقات في جميع 
األوقات. قد يؤثر سوء الرؤية وترّدي األحوال الجوية، وأحوال 
الطرقات في أداء مّيزات السالمة. يرجى قراءة دليل المالك 

للحصول على المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.
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جميع  تتجاوز 
التوقعات

ATS-V هي السيارة األخف واألكثر رشاقة في فئة V. ُصنعت لتقتحم حلبات 

السباق، وللقيادة الممتعة على الطرقات. مجّهزة بأذرع وصل خفيفة الوزن 

من التيتانيوم، إطارات توربين من تيتانيوم األلمنيوم بنسبة احتكاك منخفض 

مع ضواغط معّدلة، باإلضافة لنظام تبريد شحن الهواء منخفض الضجيج، 

النطالقة صاروخية من صفر إلى 100 كلم/ ساعة بسرعة 3.8 ثوان.
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وبــراعـــة قـــّوة 
فــريــد بـتـنــاغــم 

تتمّتع ATS-V بناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات كتجهيزٍ قياسي باإلضافة 

 إلى مقبض ناقل حركة قصير بمقبض فاصل ثنائي القرص ألداٍء مذهل 

 ال مثيل له. باإلضافة إلى تجهيزات مميزة مثل تغيير السرعة دون 

رفع القدم عن دواسة الوقود، التحكّم باالنطالق والنظام النشط 

 لمطابقة سرعة الدوران، فكّل هذه التجهيزات تعمل بتناغٍم لتتحكم 

بقوة الفئـة V الجامحة.

كما يتوفر أيضاً ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات يتمتع بتقنية نقل 

حركة عالي األداء يتم تفعيله إلكترونياً عند زيادة حّدة التسارع. وتختار 

هذه التقنية بطريقة سلسة أفضل نسبة لتعشيق التروس لتوّفر نقل 

حركة أسرع وزمن أسرع على حلبات السباق.

ولتناغم أفضل في التحكم تتيح لك مفاتيح نقل الحركة المدمجة تجاوباً 

هائالً عند زيادة أو تخفيف تسارع سيارتك.

تأتي سيارات كاديالك فئة V مجهزة بفرامل ®Brembo أمامية وخلفية. 

مالقط المكابح األمامية تم تصنيعها من لوح ألمنيوم واحد خفيف الوزن 

لتمنحك شعوراً بالثبات المطلق والثقة التامة عند الفرملة، كما أن 

األقراص المزدوجة الدوارة للفرامل األمامية تزيد من قدرتها على تحمل 

 Ferritic الحرارة المرتفعة، ومن أدائها وعمرها. أضف إلى ذلك، أن نظام

Nitro-Carburizing يخفف بشكل كبير من نسبة تآكل األقراص الدوارة 

فيطيل من عمر المكابح ويحافظ على قوة وتجاوب الفرامل للتوقف.

طلة ُمبهرة وتصميم عملّي في آن. يخدم كل عنصر في تصميم كاديالك 

فئة V هدفاً فنياً وجمالياً مدروساً. لقد ُنحتت كل زاوية لتمنحك أداًء 

متميزاً وخفة وانسيابية في الحركة وتعزيزاً للتبريد، بدءاً من مشتت 

الهواء وغطاء المحرك اللذين يوزعان الهواء حول وفوق المركبة لتخفف 

قوة الرفع، والشبك األمامي المصمم لتعزيز وصول الهواء إلى المحرك، 

وصوالً إلى الحاجب والجناح الخلفي بقوة دفع إلى أسفل تعزز تشبث 

إطارات الفئة V بالطريق.

ً 464 حصانا

3.8 ثانية

سعة 3.6 ليتر  

  V6 محرك تيربو مزدوج

من 0 إلى 100 كلم/س خالل

اليمين:  ATS-V بلون أحمر Velocity، تظهر مع التجهيزات المتوفرة.
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تقنية V. تقنية الفئة V مجّهزة بغطاء محّرك مصنوع من األلياف الكربونية. تعمل حزمة األلياف الكربونية على توزيع 
وزن المواد القوية والخفيفة بطريقة متوازية بين تصميم مشّتت الهواء األمامي وبين فتحات تهوية غطاء المحّرك 

وعاكس الهواء الخلفي.
 

 تم تصنيع إطاراتV-Series Michelin® Pilot® Super Sport الصيفية في مصنع عالي األمان، وتتمّيز بتصميٍم ثالثي 
المركّبات فريد من نوعه. الجزء الخارجي لإلطار مقاوم بشكل خاص لعوامل التلف المرتبطة بعمليات االلتفاف القوي. 
كما تّم تحسين تصميم األضلع المركزية لمزيٍد من التماسك والتحكّم، باإلضافة إلى تصميم جزء اإلطار الداخلي ليقطع 

 R-Compound الطرقات المغمورة بالمياه، مّما يوفر تماسكاً قوياً على الطريق. تتمّيز هذه اإلطارات أيضاً بأنها 
ما يعني أّنها إطارات خاصة للسباق. نادراً ما ترى هذه التقنية على إطارات السيارات التقليدية، فهذه التكنولوجيا 

توّفر تماسكاً ال مثيل له على الطرقات.
 

خالل االنعطاف المفاجئ / الشديد أو على المنحدرات المتعرجة، يعمل نظام القفل التفاضلي اإللكتروني محدود 
االنزالق على توجيه القّوة تلقائياً إلى العجالت الخلفية مع أكبر قدر من نسبة الجّر لتحكّم أفضل وللخروج من 

المنعطفات بطريقة سريعة. وبفضل تقنية عدم رفع القدم عن دواسة الوقود، لن تضطّر إلى تخفيف ضغط دواسة 
الوقود عند تبديل السرعات. أمر يحافظ على التخزين المؤقت للشاحن التوربيني، فيساعد على العودة السريعة 

لقوة السيارة الكاملة عند إعادة تعشيق الترس. للشعور بإثارة القيادة، استخدم ميزة التحكم في االنطالق. هذه 
الميزة تراقب الظروف المحيطة وإعدادات المحّرك، ثم تضبط المحّرك والتحكّم بنقل الحركة وفقاً للمعطيات، للعمل 

معاً والحصول على أقصى نسبة تسارع بطريقة متواصلة من صفر إلى 100 مرة. 

1. امتنع عن استخدام إطارات فصل الصيف في فصل الشتاء ألّن هذا األمر يؤثّر سلباً على سالمة السيارة وأدائها ومتانتها. إستخدم فقط مجموعة إطارات وعجالت GM المعتمدة. اإلطارات غير المعتمدة قد تغّير 
من خصائص أداء السيارة. إطارات األداء العالي تتلف بشل أسرع. قد تلحق بعض األضرار بالعجالت واإلطارات على الطرقات المتضررة أو الوعرة أو نتيجة الكبح القوي، الحطام على أنواعه وبعض العقبات. ال يتم 

تغطية هذه األضرار من ِقبل الضمان المحدود للمركبات الجديدة من GM.للمزيد من المعلومات حول اإلطارات والعجالت، يرجى زيارة موقع my.cadillac.com/learnabout/tires، أو مراجعة الوكيل المعتمد. 

 ”V“ معدني. تظهر مع التجهيزات المتوفرة. في األسفل: شعار Wave بلون أزرق ATS-V :الصفحة المقابلة، إلى اليمين: إطارات بتصميم ثالثي المرّكبات. إلى اليسار: نظرٌة على األلياف الكربونية. هذه الصفحة، إلى األعلى
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عندما تنطلق بسيارتك ATS-V على حلبة السباق، سيكون لديك التكنولوجيا المتطورة 

الالزمة لمراجعة أدائك ومساعدتك على أن تصبح سائقاً أفضل. إن نظام تسجيل البيانات 

الحصري لسيارات الفئة V، يسجل تجربتك عبر الفيديو والتسجيالت الصوتية عالوة على 

بيانات األداء بشكل مباشر. ويمكنك مشاهدة أدائك عبر شاشة نظام تجربة مستخدم 

كاديالك. كما يمكنك حفظ البيانات على بطاقة SD لمشاهدتها في وقت الحق. 

والخيارات األربعة المختارة Sport، Track، Performance، Tour تساعدك على تحليل 

أدائك وتحسين مهارتك.

تقّدم ATS-V أيضاً نظام جّر عالي األداء والتحكم بالثبات. نظام إدارة الجّر عالي األداء 

)PTM( يجمع بين نظام الجّر وبين أنظمة التحكّم بالمحّرك لتحسين أداء المناورة. قم 

باختيار Track Mode ثّم اختر بين 5 مستويات تحكّم: طرقات مبللة أو طرقات جافة أو 

نمط رياضي 1 أو نمط رياضي 2 أو سباق.

ATS-V هذه الصفحة، الشكل الخلفي لسيارة .”V“ أسفل: تفاصيل فئة .Track Mode الصفحة المقابلة، أعلى: مسّجل بيانات األداء في خيار

9

304 كلم/ساعة
أنماط تحكم

السرعة القصوى على الحلبة
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اإلتقان هو معيارنا الوحيد. للوهلة األولى، قد ال يخطر ببالك أّن تحتوي سيارة بأداٍء رياضي على 
أفضل وسائل الراحة أيضاً. ولكن هذا ما يمّيز ATS-V عن غيرها، ألنك ستجد الحرفية، وسائل الراحة، 

ومجموعة من التقنيات المستخدمة بطريقٍة دقيقة ورائعة في كل مرة تدخل فيها المقصورة.
المقصورة الداخلية في ATS-V تّم تصميمها بأروع ما تّم ابتكاره وبكل حرفية.

توّفر المساحات الجلدية والتوليفات المختارة أناقة ال ُتضاهى، باإلضافة إلى تجهيزاٍت رياضية جمالية. 
فعلى سبيل المثال، تّم تصميم شعار V من األلياف الكربونية خصيصاً للناحية التجميلية، فيأتي هذا 

التصميم مطابقاً للمرآة، إلبراز معالم مقصورة القيادة المتقّدمة.

عندما يتعّلق األمر بتصميم المقاعد، تحتل ATS-V مكاناً متقّدماً بهذا المجال بشكل يعكس القوة 
والجمال. تّم تصميم أسطح المقاعد وعجلة القيادة بجلد Semi-Aniline في الفئة V، باستخدام 

عملية تصنيع تحافظ على الجمال الطبيعي للمواد، مع تعزيز قوة هذه المواد ونعومتها.

شبيهة بالمقاعد المخصصة للسباقات، مقاعد RECARO® األمامية الرياضية مصنوعة بحرفية 
مطلقة لتحضن الجسم خالل االنعطاف. باإلضافة إلى أسطح القماش الجلدي المدبوغ المقاوم 

لالنزالق ومساند قابلة للتعديل، ُصممت بطريقة مميزة تساعد على تثبيت الجسم خالل المناورات 
القاسية. إضافة لدورها الداعم األساسي، تعمل هذه المقاعد على توفير أقصى درجات الراحة.

 مقاعد أمامية رياضية في الفئة V قابلة للتعديل بـ 18 وضعية، مغّلفة بمساحات من 
القماش الجلدي المدبوغ. 

18
وضعية مختلفة

مقاعد رياضية أمامية 
يمكن تعديلها إلى

Saffron ولمسات Jet Black بلون أسود RECARO® الصفحة المقابلة، اليمين: توليفات من ألياف الكربون. اليسار: مفاتيح نقل الحركة مصنوعة من المغنيزيوم.هذه الصفحة، مقاعد
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المزايا القياسية في كاديالك ATS 2019  فئة الفخامة المميزة

أداء فئة الفخامة المميزة

  القوة المحركة

القوة المحركة دفع خلفي
محرك V6 يعمل بنظام حقن الوقود المباشر، سعة 3.6 ليتر بقوة 335 

حصاناً وعزم دوران يبلغ 386 نيوتن متر

  الشاسيه ونظام التعليق

 ،Brembo® فرامل أمامية رياضية
نظام توجيه ZF الكهربائي بالجريدة المسننة والترس مع نظام تعليق 

متغاير مستقل على العجالت األربع بتصميم أمامي ثنائي المحور مع 5 
وصالت خلفية، تعديل رياضي مع نمط تحكّم حسب اختيار السائق.

 الشكل الخارجي

مصابيح أمامية تتمتع بتفريغ شديد التركيز HID مع مصابيح أمامية 
متكّيفة ومصابيح LED عمودية مميزة. 

مقابض أبواب قابلة لإلنارة
مرآة السائق الجانبية تتمتع بخاصية التعتيم التلقائي

إطارات6 18 إنش دون هواء لفصل الصيف5 مع عجالت من األلمنيوم 
المصّوغ المطلي. )يرجى مراجعة كتّيب االرشادات للمزيد من 

المعلومات(. 

  المقصورة الداخلية

النظام الصوتي
 USB4 الصوتي المحيطي مع 12 مكبراً للصوت ومنفذ Bose نظام

)عدد2( ومنفذ Auxiliary لتوصيل األجهزة الصوتية. 
دواسات رياضية من األلومنيوم

بلوتوث®1 مع ميزة االتصال دون استخدام اليدين وتقنية التعرف على 
الصوت المفّعل على الهواتف المحمولة.

نظام تجربة مستخدم كاديالك2، نظام التحكّم بالمعلومات والوسائط 
المتعددة مع شاشة LCD ملّونة بالكامل تعمل باللمس مقاس 8 إنش 

مع إمكانية التخصيص لعدة مستخدمين، باإلضافة إلى تقنية الهاتف 
8Android Auto™ 7 ونظامApple CarPlay™ المدمج مع نظام

نظام التحكّم بالمناخ بمنطقتين مع إعدادات شخصية للسائق والراكب 
األمامي

نظام تثبيت السرعة إلكتروني مع ضبط السرعة ومتابعتها

شاشة ملونة لمركز معلومات القيادة )DIC( مقاس 5.7 إنش يمكن 
ضبطها ضمن 3 نوافذ تعرض المعلومات الخاصة بالسيارة. 

مفتاح EZ يؤّمن الدخول دون مفتاح من جميع األبواب وصندوق األمتعة، 
يتضّمن جهاَزي إرسال

نظام تشغيل السيارة من دون مفتاح
اإلنارة- إنارة داخلية محيطة وعلى مقابض األبواب والكونسول 

الوسطي، إنارة أمامية وخلفية للقراءة وإنارة في صندوق األمتعة، 
إعدادات وضعية تعتيم الضوء الداخلي

حزمة الذاكرة تحفظ إعدادات سائقين اثنين، مع إعادة ضبط لوضعية 
مقعد السائق للخروج من السيارة، المرايا الخارجية وعمود المقود 

الكهربائي )في حال توفره(
المقاعد - مقاعد مع مساحات جلدية لمقعد السائق والراكب األمامي 

قابلة للتعديل بـ 18 وضعية، باإلضافة لتعديل وضعيتين لمسند الظهر
مقاعد خلفية قابلة للفصل والطي بنسبة 40 / 60 

مساند الرأس قابلة للتعديل بـ 4 وضعيات
حاجب للشمس للسائق والراكب األمامي مع مرايا للزينة وإنارة

نوافذ كهربائية قابلة للفتح واإلغالق بلمسة زر مع نظام قفل لحماية 
الركاب في الخلف

شحن السلكي3 نظام شحن لألجهزة المحمولة المتوافقة 

  السالمة واألمان

النظام المساعد على الركن األمامي والخلفي4
حزمة تنبيه السائق4

نظام التنبيه لالصطدامات األمامية
نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء

نظام التنبيه إلى األجسام العابرة من الخلف
نظام المساعدة على المحافظة على المسار مع نظام التنبيه عند 

مغادرة المسار
Rainsense ماسحات زجاج

مصابيح أمامية Intellibeam عالية األداء أوتوماتيكية اإلنارة واإلطفاء 
مقعد منبه للسالمة 

وسائد هوائية3 أمامية وعند مستوى الركبة وداخل المقعد للحماية من 
االصطدامات الجانبية للسائق والراكب األمامي، ستائر رأسية للمقعدين 

الجانبيين في األمام والخلف
نظام StabiliTrak اإللكتروني للتحكم بالثبات 

نظام إنذار لمنع السرقة تنبيه صوتي ونظام تعطيل المحّرك لمنع 
السرقة 

نظام التحكّم بالدفع عند كافة السرعات مع نظام توقيف المحرك 
والفرملة

 

  المزايا المتوفرة

حزمة الفصل البارد تتضّمن مقاعد أمامية قابلة للتدفئة مع مقود قابل 
للتدفئة أوتوماتيكياً

 حزمة مساعدة السائق4 تشمل نظام تثبيت السرعة المتكّيف، نظام 
الفرملة األوتوماتيكية األمامية والخلفية، فرامل الركن اإللكترونية، 

شاشة ملونة منعكسة على الزجاج األمامي )إن لم تكن متضّمنة أصالً(، 
نظام شّد حزام األمان أوتوماتيكياً وعمود مقود تلسكوبي قابل لإلمالة 

كهربائياً
شاشة ملونة منعكسة على الزجاج األمامي )HUD(4 معلومات 

حسب اختيار السائق
فتحة سقف مع نظام كهربائي للرفع واالنزالق مع حاجب للشمس

عجالت6 قياس 18 إنش مصنوعة من األلمنيوم المصّوغ فائق اللمعان 
)يرجى مراجعة الكتّيب للمزيد من المعلومات(

استمتع بالمزايا القياسية في فئة الفخامة المميزة باإلضافة 
لهذه التحسينات:

قفل تفاضلي محدود االنزالق
شاشة ملونة منعكسة على الزجاج األمامي )HUD(4 معلومات حسب 

اختيار السائق
عمود مقود تلسكوبي قابل لإلمالة كهربائياً

نظام تعليق رياضي مع نظام التحكّم المغناطيسي بالقيادة )دفع 
خلفي( ونظام التحكّم بخيارات السائق

عجالت5, 6 قياس 18 إنش مصنوعة من األلمنيوم المصّوغ فائق اللمعان 
)يرجى مراجعة الكتّيب للمزيد من المعلومات(

 المزايا المتوفرة

فئة األداء على الحلبات تتضّمن بطانات فرامل عالية األداء وتبريد عالي 
القدرة للمحرك

1. تصّفح موقع my.cadillac.com وتعرف على الهواتف المطابقة مع السيارة.     2. قد يتغير نظام تجربة مستخدم كاديالك بحسب الطراز. الوظائف الكاملة تتطلب هاتف ذكي متوافق وBluetooth. بعض األجهزة يتطلب وصلة USB     3. يشحن النظام السلكياً أحد أجهزة PMA أو أجهزة 
محمولة متوافقة Qi. بعض الهواتف تحتوي على تقنية الشحن الالسلكي المدمجة وبعض الهواتف تتطلب محوالً خاصاً / غطاء خلفي. لمعرفة أي هاتف متوافق أو أجهزة متنقلة أخرى متوافقة، قم بزيارة موقع my.cadillac.com/learn أو مراجعة موزع الخدمة.     4. يرجى مراجعة دليل 

المالك لمعرفة الميزات والقيود والمعلومات.     5. امتنع عن استخدام إطارات فصل الصيف في فصل الشتاء ألّن هذا األمر يؤثّر سلباً على سالمة السيارة وأدائها ومتانتها. إستخدم فقط مجموعة إطارات وعجالت GM المعتمدة. اإلطارات غير المعتمدة قد تغّير من خصائص أداء السيارة. 
إطارات األداء العالي تتلف بشل أسرع. قد تلحق بعض األضرار بالعجالت واإلطارات على الطرقات المتضررة أو الوعرة أو نتيجة الكبح القوي، الحطام على أنواعه وبعض العقبات. ال يتم تغطية هذه األضرار من ِقبل الضمان المحدود للمركبات الجديدة من GM. للمزيد من المعلومات حول اإلطارات 

 والعجالت، يرجى زيارة موقع my.cadillac.com/learnabout/tires، أو مراجعة الوكيل المعتمد.     6. إطارات األداء العالي تتعرض للتلف بسرعة أكبر. قد تلحق بعض األضرار بالعجالت واإلطارات على الطرقات المتضررة أو الوعرة أو نتيجة الكبح القوي، الحطام على أنواعه وبعض العقبات. 
ال يتم تغطية هذه األضرار من ِقبل الضمان المحدود للمركبات الجديدة من GM.للمزيد من المعلومات حول اإلطارات والعجالت، يرجى زيارة موقع my.cadillac.com/learnabout/tires، أو مراجعة الوكيل المعتمد.     7. إّن السيارات المجّهزة بهذه البطانات ستختبر تراكماً سريعاً لغبار الفرامل 

على أسطح العجالت وقد ينتج عنها بعض الضوضاء أكثر من البطانات القياسية.
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2019 ATS-V - المزايا القياسية
  القوة المحركة

محرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.6 لتر يعمل بنظام حقن الوقود المباشر 
بقوة 464 حصاناً وعزم دوران 445 نيوتن متر

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات 
نظام تبريد بقدرة إضافية

)eLSD( قفل تفاضلي إلكتروني محدود االنزالق
عادم بأربعة مخارج مصنوع من معدن غير قابل للصدأ

دفع خلفي

  الشاسيه ونظام التعليق

بطانات فرامل عالية األداء1
فرامل ®Brembo مع 6 مكابس للفرامل األمامية، و4 مكابس للفرامل 

الخلفية – نظام منع غلق المكابح على العجالت األربع )ABS(، تقنية 
Ferritic Nitro Carburized التجفيف األوتوماتيكي مع دوارات

Gray Brembo® مالقط
نظام توجيه كهربائي

نظام تعليق بتحكّم خاص، مع تحكّم مغناطيسي بالقيادة
إطارات لفصل الصيف فقط2

 الشكل الخارجي

حزمة األلياف الكربونية
    شبك أمامي من األلياف الكربونية

    حاجب رياح خلفي من األلياف الكربونية
    موزع هواء خلفي من األلياف الكربونية

    جناح خلفي من األلياف الكربونية
مقابض أبواب بلون الهيكل

واجهات أمامية وخلفية بلون الهيكل
زجاج Solar Ray داكن خفيف وعاكس ألشعة الشمس

شبك رياضي
إنارة

     مصابيح أمامية هالوجينية مع مصابيح تعمل في النهار، وتتضّمن إضاءة 
Twilight Sentinel التنبيه السريعة ونظام

LED مصابيح خلفية    
)CHMSL( LED مصباح التوقف العلوي الوسطي    

مرايا خارجية بلون الهيكل يمكن تدفئتها، قابلة للتعديل كهربائياً، مرآة 
جانبية للسائق قابلة للطي يدوياً وتتمع بخاصية التعتيم التلقائي، مع 

مؤشرات انعطاف مدمجة.
شرائح زجاج جانبية بلون أسود المع، وألواح جانبية بلون الهيكل

مقابض لسحب السيارة
إطارات قياس 18 إنش من األلمنيوم مع طالء فاخر تستخدم لفصل 

الصيف فقط )يرجى مراجعة الكتّيب للمزيد من التفاصيل(
ماسحات زجاج أمامية تعمل بالتوقيت المتفاوت

 المقصورة الداخلية

نظام تنقية الهواء تدوير الهواء أوتوماتيكياً لتحسين جودته
نظام صوتي

شاشة ملونة بالكامل مقاس 8 إنش
نظام ®BOSE الصوتي مع 12 مكبراً للصوت وتكنولوجيا إلغاء الضوضاء 

النشطة
تقنية اتصال 3Bluetooth مع ميزة التعرّف على الصوت للهواتف العاملة 

بنظام بلوتوث المفّعل
تجربة مستخدم كاديالك4 مع نظام المالحة، نظام ®BOSE الصوتي 

المحيطي ومنفذ طاقة 230 فولت
نظام التحكم بالمناخ بمنطقتين أوتوماتيكياً مع تعديالت فردية للسائق 

والراكب األمامي
خطافات لتعليق المعاطف خلف مقعدي السائق والراكب األمامي

نظام تثبيت السرعة إلكتروني، مع ضبط السرعة ومتابعتها
أقفال لألبواب مع برمجة كهربائية وحماية لمنع اإلقفال

مركز معلومات القيادة )DIC( لمعلومات السيارة مع شاشة ملونة 
مقاس 5.7 إنش لعرض معلومات المركبة

فرامل إلكترونية لركن السيارة 
سجادات أرضية للمقصورة األمامية والخلفية

كونسول أمامي وسطي مع حجرة تخزين يمكن رفعها، مسند يدوي 
مدمج وعلبة تخزين مدمجة وحاملتي أكواب 

نظام الدخول دون مفتاح مع نظام فتح األبواب وصندوق األمتعة، 
يتضّمن جهازي إرسال

تشغيل المحرك من دون مفتاح مع كبسة زر للتشغيل
إنارة داخلية محيطة، وأمامية وخلفية للقراءة وإنارة في صندوق األمتعة.
حزمة الذاكرة تحفظ إعدادات سائقين اثنين، ووضعية الخروج من السيارة 

لمقعد السائق، المرايا الخارجية وعمود نظام التوجيه الكهربائي
مرآة عاكسة للرؤية الخلفية بدون إطار مع ميزة التعتيم التلقائي 

كاميرا الرؤية الخلفية5
نظام الدخول من دون مفتاح

حفظ الطاقة لبقاء النظام الصوتي، وفتحة السقف )إذا كانت متوفرة( 
في حالة عمل بعد إيقاف محرك السيارة لمدة 10 دقائق أو حتى فتح 

أحد األبواب
المقاعد

     أمامية قابلة للتعديل بـ 18 وضعية، تتضمن مساند ظهر مع تعديل 
كهربائي، ووضعيتين لمسند أسفل الظهر، وتعديل يدوي لطول مسند 

الرأس
     مقاعد خلفية قابلة للتدفئة والتعديل بوضعيتين ومساند رأسية مع 
تعديل 4 وضعيات للمقاعد األمامية وتعديل وضعيتين في المقاعد 

الخلفية الجانبية
عجلة القيادة مغلفة بالجلد، مع مفاتيح مدمجة لنقل الحركة مصنوعة 

من المغنيزيوم ومفاتيح تحكّم مدمجة للصوت، واألوامر الصوتية وتثبيت 
السرعة

عمود مقود تيليسكوبي قابل لإلمالة كهربائياً
حاجبات للشمس للسائق والراكب األمامي مع مرايا زينة مضاءة 

نوافذ كهربائية، تفتح وتغلق بلمسة زر
شحن السلكي6، يتضّمن نظام شحن األجهزة المحمولة

 السالمة واألمان

للسائق والراكب األمامي: وسادات رأسية أمامية وخلفية للصدمات 
الجانبية

نظام المساعدة األمامي والخلفي لركن السيارة5
نظام LATCH7 )خّطافات منخفضة وحبال ربط علوية لألطفال( لتثبيت 

مقاعد األطفال. 
أحزمة األمان للخصر والكتفين للمقاعد األمامية والخلفية، مع وحدات 

شد مسبق في مقعد السائق والراكب األمامي 
StabiliTrak نظام التحكم اإللكتروني بالثبات

نظام اإلنذار لمنع السرقة مع تقنية إيقاف عمل المحّرك
صندوق عّدة ضغط اإلطارات

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات ال يراقب العجلة االحتياطية

 المزايا المتوفرة

مالقط، Brembo حمراء، Brembo ذهبي غامق
حزمة الفخامة

    حزمة الذاكرة
    مرآة الرؤية الخلفية

    دواسات رياضية من األلمنيوم
    مصابيح أمامية تتمتع بتفريغ شديد التركيز

مسجل الفيديو وبيانات األداء
مقاعد RECARO أمامية رياضية

حزمة تنبيه السائق5
    مؤّشر المسافة الفاصلة

    نظام التنبيه لالصطدامات األمامية
    شاشة معلومات منعكسة على الزجاج األمامي

     نظام المساعدة على المحافظة على المسار مع نظام التنبيه عند 
االنحراف عن المسار

    نظام التنبيه من األجسام العابرة من الخلف 
     نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه للمنطقة الجانبية 

IntelliBeam العمياء
 Rainsense ماسحات زجاج    

 عجلة قيادة مغلفة بالجلد القماشي المدبوغ مع مفاتيح مدمجة 
لنقل الحركة

فتحة سقف كهربائية Ultraview )تتطّلب حزمة الفخامة(
اإلطارات )يرجى مراجعة الكتّيب للمزيد من التفاصيل(

     قياس 18 إنش مصنوعة من األلمنيوم المصّوغ المصقول مع عجالت 
لفصل الصيف فقط2

     قياس 18 إنش مصنوعة من األلومنيوم المصّوغ After Midnight مع 
عجالت لفصل الصيف فقط2

1. إّن السيارات المجّهزة بهذه البطانات تتعرض لتراكم سريع لغبار الفرامل على أسطح العجالت وقد ينتج عنها بعض الضوضاء أكثر من البطانات القياسية.     2. يجب االمتناع عن استخدام إطارات فصل الصيف في فصل الشتاء ألّن هذا األمر يؤثّر سلباً على سالمة السيارة وأدائها ومتانتها. 
استخدم فقط مجموعة إطارات وعجالت GM المعتمدة. المجموعة غير المعتمدة قد تغّير من خصائص أداء السيارة. إطارات األداء العالي قد تتعرض للتلف بشكل أسرع. قد تتعرض العجالت واإلطارات للضرر على الطرق الوعرة أو غير الممهدة، أو بسبب طبيعة األسطح والطرقات، والحصى 

واألحجار أو العوائق. إّن ضمان شركة GM المحدود ال يشمل أضرار اإلطارات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع: my.cadillac.com/learnabout/tires أو مراجعة وكيلك المعتمد.     3. تفضل بزيارة my.cadillac.com وتعرف على الهواتف المطابقة مع السيارة.     4. قد يتغير نظام 
مستخدم كاديالك حسب الطراز. الوظائف الكاملة تتطلب هاتف ذكي متوافق وBluetooth . بعض األجهزة يتطلب وصلة USB     5. يرجى مراجعة دليل المالك لمعرفة الميزات الهامة والقيود عليها والمعلومات.     6. يشحن النظام السلكياً أحد أجهزة PMA أو أجهزة محمولة متوافقة Qi. بعض 

الهواتف تحتوي على تقنية الشحن الالسلكي المدمجة وبعض الهواتف تتطلب محوالً خاصاً / غطاء خلفياً. لمعرفة أي هاتف متوافق أو أجهزة متنقلة أخرى متوافقة، قم بزيارة موقع my.cadillac.com/learn أو مراجعة موزع الخدمة.     7. مالحظة حول سالمة األطفال: يجب دائماً استخدام 
أحزمة األمان والمساند الخاصة باألطفال المالئمة لعمر طفلك وحجمه، حتى مع وجود الوسادات الهوائّية. حتى في المركبات المجّهزة بنظام استشعار وجود الراكب، يكون األطفال في أمان أكبر عندما يتّم تثبيتهم في المقعد الخلفّي ضمن كرسي أمان األطفال المالئم أو مقعد األمان 

الداعم لألطفال. االمتناع بأي حال من األحوال عن وضع كرسي أمان األطفال المواجه للخلف في المقعد األمامّي ألّي مركبة مجّهزة بوسادة أمامّية نشطة. يرجى مراجعة دليل المالك الخاص بمركبتك وتعليمات كرسي أمان األطفال للمزيد من المعلومات عن السالمة.



156 7 mm

1. برنامـج المسـاعدة علـى الطرقـات وبرنامـج خدمـة التوصيـل غير مشمولين فـي الضمـان المحـدود للمركبـات الجديـدة. يحتـوي كّتيب “معلومـات الضمان ومسـاعدة المالـك” الموجود مع كل مركبة جديـدة على معلومات مفصلـة عـن تغطيـة الضمـان.

General Motors 2018©. جميع الحقوق محفوظة. العالمات التي تظهر في هذا الكتالوج هي العالمات التجارية أو عالمات الخدمة الخاصة بـ GM أو الشركات الفرعية أو التابعة أو المرخصة. iPhone و Apple CarPlay هي عالمات تجارية لشركة Apple, Inc المسجلة في الواليات المتحدة 
وبلدان أخرى. Android هي عالمة تجارية لشركة Brembo .Google LLC هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Bose .Brembo و Centerpoint و AudioPilot هي عالمات تجارية مسجلة لشركة Bose Corporation في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.
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ATS
ATS  اخـتــيــار أبـــعــــاد

جميع المقاسات بالمليمتر 

ATS -V
ATS-V  اخـتــيــار أبـــعــــاد

جميع المقاسات بالمليمتر 

2776 قاعدة العجالت 
4663 الطول اإلجمالي 
1842 عرض الهيكل 
1392   )RWD( االرتفاع اإلجمالي
1532 المسافة بين العجلتين األماميتين 
1567 المسافة بين العجلتين الخلفيتين 

التصميم الخارجي

2776 قاعدة العجالت 
4663 الطول اإلجمالي 
1841.5 عرض الهيكل 
1384 االرتفاع اإلجمالي 
1532 المسافة بين العجلتين األماميتين 
1534 المسافة بين العجلتين الخلفيتين 

التصميم الخارجي

61.0 استهالك الوقود )لتر/ 100 كلم( 
294.5 حجم الحمولة 1 )لتر( 
2 + 2 سعة الجلوس 

 ATS اختيار سعات

61.0 استهالك الوقود )لتر/ 100 كلم( 
294.5 حجم الحمولة 1 )لتر( 
2 + 2 سعة الجلوس 

 ATS-V اختيار سعات

الخلفية األمامية   
891.54  955.04 حّيز الرأس 
850.9  1074.42 حّيز األرجل 
1297.94  1374.14 حّيز األكتاف 
1130.3  1374.14 حّيز الجلوس 

المقصورة

الخلفية األمامية   
891.54  955.04 حّيز الرأس 
850.9  1074.42 حّيز األرجل 
1297.94  1374.14 حّيز األكتاف 
1130.3  1374.14 حّيز الجلوس 

المقصورة

مـزايـــا الـمــالـــك

إّن مالكي سياراتنا يستحقون منا األفضل. لهذا السبب تأتي جميع موديالت 2019 مجهزة بمجموعة شاملة من الميزات 
Cadillac.com/ownership/benefits للمالك. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة

 مالحظة هامة حول التعديالت والضمانات

عمليات التركيب أو التعديالت على تجهيزات المركبة األصلّية )أو الشاسيه( كما توّزعها جنرال موتورز ال يغّطيها الضمان 
المحدود للمركبات الجديدة التابع لجنرال موتورز. الشركة المتخّصصة بتعديل الهياكل، المتخّصصة بالتجميع، المتخّصصة بتركيب 

التجهيزات أو المتخّصصة بتعديل السيارات هي المسؤولة الوحيدة عن الضمانات على الهيكل أو التجهيزات أو أّي تعديالت )أو 
أّي تأثيرات لهذه التعديالت( على أّي من القطع، أو المكّونات، أو األنظمة، أو المجموعات التي قامت جنرال موتورز بتركيبها. 
جنرال موتورز غير مسؤولة عن سالمة أو جودة التصميم، أو الميزات، أو المواد، أو المهارة الحرفّية ألّي تعديالت يجريها هؤالء 

المستخدمون.

 المحركات

لقد تم تجهيز منتجات كاديالك بمحركات من إنتاج شركة جنرال موتورز أو بواسطة موردين آخرين لشركة جنرال موتورز حول 
العالم. قد يتم استخدام محركات منتجات كاديالك أيضاً في النماذج والطرازات والموديالت األخرى التي تصنعها جنرال موتورز.

 التجميع

مركبات كاديالك ومكوناتها يتم تجميعها أو تصنيعها من قبل وحدات تشغيل شركة جنرال موتورز، الشركات التابعة لها أو 
الموردين لشركة جنرال موتورز في جميع أنحاء العالم. في بعض األحيان يكون من الضروري إنتاج سيارات كاديالك مع مكونات 
مختلفة أو من مصادر مختلفة عن المقررة أصالً. قد تكون بعض الخيارات غير متوفرة عندما يتم تجميع مركبتك، لذا نقترح عليك 

التحقق من أن سيارتك تشمل المعدات التي طلبتها أو، إذا كان هناك تغييرات، أنك تقبل بها.

مالحظة حول سالمة الطفل 

يجب دائماً استخدام أحزمة األمان والمساند الخاصة باألطفال المالئمة لعمر طفلك وحجمه، حتى مع وجود الوسادات الهوائّية. 
حتى في المركبات المجّهزة بنظام استشعار وجود الراكب، يكون األطفال في أمان أكبر عندما يتّم تثبيتهم في المقعد 

الخلفّي ضمن كرسي أمان األطفال المالئم أو مقعد األمان الداعم لألطفال. عدم بأي حال من األحوال وضع كرسي أمان 
األطفال المواجه للخلف في المقعد األمامّي ألّي مركبة مجّهزة بوسادة أمامّية نشطة. يرجى مراجعة دليل المالك وتعليمات 

كرسي أمان األطفال للمزيد من المعلومات عن السالمة.

المعلومات حول سحب المقطورات والقيادة على الطرقات الوعرة

يرجى زيارة موقع cadillac.com ومراجعة دليل المالك بدّقة لمعرفة معلومات السالمة المهّمة حول سحب المقطورات 
والقيادة على الطرقات الوعرة على متن مركبتك.

معلومات هامة حول هذا الكتّيب 

لقد بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكتّيب شامالً قدر اإلمكان. لكّن الشركة تحتفظ بحقها بإدخال أي تعديل في أي وقت ومن 
دون سابق إنذار في ما خص األسعار أو األلوان أو المواد أو التجهيزات أو المواصفات أو الطرازات وتوّفرها. جميع المواصفات 
واألبعاد والقياسات والنسب واألرقام األخرى المذكورة في هذا الكتّيب، أو أي كتّيب آخر يتوفر في معرض الوكيل أو ُمرفق 

بالسيارة، هي أرقام وبيانات تقريبية مصادرها مخططات التصميم والهندسة والنماذج األولية للسيارات واالختبارات. وقد 
تختلف مواصفات سيارتك عما هو مذكور وذلك لتعدد مصادر التصنيع ونوعية التجهيزات. 

قد يطرأ على المعلومات المذكورة في هذا الكتّيب بعض التعديل منذ تاريخ طبعه، لذا ُيرجى مراجعة وكيل كاديالك للحصول 
على كامل التفاصيل. تحتفظ كاديالك، بحقها في تحديد مدة سنة الطراز ألي منتج وألي سبب كان، أو في بدء سنوات 

الطراز وإنهائها في أوقات مختلفة. قد تخسر بعض مّيزات المركبات منفعتها مع مرور الوقت نتيجة التقادم بسبب التغييرات 
التكنولوجّية. ما لم يتم ذكر خالف ذلك، تستند كّل المزاعم إلى فئة السيارات الرياضية المتعّددة االستخدامات الصغيرة الفخمة 

لدى جنرال موتورز وإلى المعلومات التنافسّية الحديثة المتوّفرة. باستثناء كّل مركبات جنرال موتورز األخرى.

طلبّيات األساطيل

قد يتم إلغاء بعض المواصفات القياسية من طلبات األساطيل. يرجى مراجعة الوكيل للتفاصيل.

ضمان محدود للسيارة الجديدة

لمدة 4 سنوات / 100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً( ضمان محدود على القوة المحركة دون خصم، برنامج خدمة المساعدة 
 على الطريق مع ضمان محدود قابل للتحويل.

ضمان لمدة 4 سنوات / 100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً( ضمان محدود للسيارة بأكملها. عيوب في مواد وتصنيع اإلطارات، 
القيام بتصليح الخلل في السيارة، عوامل التآكل على ألواح صفائح الهيكل المعدنية

1392 ملم.

1532 ملم

2776 ملم

1567 ملم
1842 ملم

4663 ملم ATS المعــروض هــو طراز ومواصفات
1. ســعة تخزيــن البضائــع والحمولــة محــّددة بالوزن وتوزيعه.



A T S

A T S - V

2 0 1 9 Aالــعــجـــالت T S كــاديــالك 

عجــالت قيــاس 18 إنــش مــن األلمنيوم بطالء فاخر
قياســية فــي ATS الفخامــة الممّيزة

 القيــاس: األماميــة “X 18 “8 الخلفيــة “X 18 “9 وتشــمل
 ، P255/40R18 إطــارات دون هــواء1 لجميــع الفصــول، أمامية 

P255/35R18 وخلفية

عجــالت قيــاس 18 إنــش مــن األلمنيوم بطالء فاخر
ATS-V قياســية في

القيــاس: األماميــة “X 18 “9 الخلفيــة “X 18 “9.5 مــع إطــارات 
 أماميــة P255/35ZR18، وخلفيــة P275/35ZR18 لألداء 

فــي فصل الصيف2,1

عجــالت قيــاس 18 إنش مــن األلمنيوم المصقول
تتوّفــر فــي ATS الفخامــة الممّيزة

القيــاس: األماميــة “X 18 “8 الخلفيــة “X 18 “9 وتشــمل 
 ، P255/40R18 إطــارات دون هــواء لجميــع الفصــول، أمامية

 وخلفيــة P255/35R18 لــألداء فــي فصل الصيف2,1. 
إطــارات دون هــواء. أماميــة P225/40R18 وخلفية 

P255/35R18 )لفئــة األداء الممّيــز فقط.(

عجــالت قيــاس 18 إنــش من األلمنيــوم المصّوغ والمصقول
ATS-V تتوّفــر في

القيــاس: األماميــة “X 18 “9 الخلفيــة “X 18 “9.5 مــع إطــارات أماميــة 
P255/35ZR18، وخلفيــة P275/35ZR18 لــألداء فــي فصل الصيف2,1

عجــالت قيــاس 18 إنش من األلمنيوم بلمســة 
فائقــة اللمعان

تتوّفــر فــي ATS الفخامــة الممّيزة وقياســية في 
طــراز األداء الممّيز

القيــاس: األماميــة “X 18 “8 الخلفيــة “X 18 “9 وتشــمل 
 ، P255/40R18 إطــارات دون هــواء لجميــع الفصــول، أمامية

 وخلفيــة P255/35R18 لــألداء فــي فصل الصيف2,1.
إطــارات دون هــواء. أماميــة P225/40R18 وخلفية 

P255/35R18 )لفئــة األداء الممّيــز فقط.(

 عجــالت قيــاس 18 إنش مــن األلمنيوم المصقول 
M I D N I G H T  D A R K بلون 

ATS-V تتوّفــر في
القيــاس: األماميــة “X 18 “9 الخلفيــة “X 18 “9.5 مــع إطــارات أماميــة 

P255/35ZR18، وخلفيــة P275/35ZR18 لــألداء فــي فصل الصيف2,1

 ،my.cadillac.com/learnabout/tires 1.  إطارات األداء العالي تتعرض للتلف بشكل أسرع. قد تتعرض العجالت واإلطارات للضرر على الطرق الوعرة أو غير الممهدة، أو بسبب طبيعة األسطح والطرقات، والحصى واألحجار، أو العوائق. للمعلومات الهامة عن اإلطارات والعجالت، قم بزيارة 
أو زيارة وكيلك المحلي.     2. ال تستخدم اإلطارات المخصصة لفصل الصيف فقط في أجواء فصل الشتاء ألنها قد تؤثر سلباً على سالمة وأداء وقدرة السيارة.استخدم فقط مجموعة اإلطارات والعجالت المعتمدة من GM. قد تؤدي المجموعة الغير معتمدة إلى تغيير خصائص أداء السيارة. 

للمعلومات الهامة عن اإلطارات والعجالت، قم بزيارة my.cadillac.com/learnabout/tires، أو زيارة وكيلك المحلي.



ATS لـ  الــداخـلــيــة  ATS-V  الـتــولــيــفــات  لـ  الــداخـلــيــة  الـتــولــيــفــات 

مقاعد بمســاحات جلدية1
JET BL ACK

مساحات
JET BL ACK

مقاعد بأســطح جلدية مع مســاحات وخلفيات من الجلد القماشــي المدبوغ
JET BL ACK

مقاعــد جلديــة مــع مســاحات وخلفيات من الجلد القماشــي المدبوغ1
RECARO L IGHT PL ATINUM

خلفيــات المقاعد
JET BL ACK

مقاعــد جلديــة مــع مســاحات وخلفيات من الجلد القماشــي المدبوغ1
RECARO JET BL ACK

مساحات
 SAFFRON

مقاعد بمســاحات جلدية
LIGHT PL ATINUM

مساحات
JET BL ACK

 SEMI-ANILINE مقاعد بمســاحات جلدية 
KONA BROWN

مساحات
JET BL ACK

 SEMI-ANILINE مقاعد بمســاحات جلدية 
MORELLO RED

مساحات
JET BL ACK

1. تتوّفــر بتكلفــة إضافية.



ATS لـ  الـــخـــارجـــيـــــة  ATS-V  األلـــــوان  لـ  الـــخـــارجـــيـــــة  األلـــــوان 

 RAVEN RAVEN أسود  أسود 

أزرق WAVE معدنــي1

أبيض كرســتال 3 طبقات1

 VELOCITY أحمر 

معدنــي غير المع1

أزرق DARK ADRIATIC معدنــي1

أحمــر OBSESSION طبقتين1

فضــي معدنــي غير المع

أبيض كرســتال 3 طبقات1

معدنــي غير المع1

STELL معدني1 AR أســود

1. تتوّفــر بتكلفــة إضافية.


