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2 0 1 9 Cأقـــــــــدم بــــعـــظـــمــــــة T S كــاديــالك 

مع الخبرة تتطور التجارب وتزداد روعة.

نلمس ذلك في أشياء بسيطة تحدث تغييراً جذرياً في حياتنا.

 أشياء بسيطة تنتج عن أنظمة معقدة. ساعات من العمل الدؤوب واألداء الهندسي 

وما وراء الكواليس. حرفية ال يحدها زمن. 

دراسات حسابية دقيقة وال متناهية البتكار تكنولوجيا تندمج بسالسة. 

إن قرارنا بالتأني في اختياراتنا، يلبي حصولنا على ما نحتاجه بالضبط في الوقت األمثل.

فالمساومة والتنازل كلمتان ال محل لهما من اإلعراب في منهجنا.
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مجهود هو 
معلن  تصريح 

النجاح عن 
تم تصميم كاديالك CTS 2019 لتمتثل لكافة رغباتك. بداية من مجموعة من 

المحركات القوية وصوالً إلى مقصورة غاية في التطور تلفها تحفة فنية 

معدنية مصقولة. CTS 2019 هي كل ما تتطلبه مع تجربة قيادة رائعة.

CTS مبنية على األداء، كما نرى في مسيرتها، كاإلنجازات التي حققتها في 

حلبة نوربورغرينغ الشهيرة عالوة على طراز V-Sport الرياضي الذي يتضمن 

قوة أحصنة عالية والفئة V التي تليق بالحلبات. إنك على موعد أكيد مع 

قيادة تغمرك باإلثارة والثقة.

CTS فئة الفخامة بريميوم بلون فضي Radiant معدني. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.
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مقصورة قيادة متكاملة. تم تزويد CTS بتكنولوجيا متطورة تلبي وعدنا األكيد بتقديم خدمات عملية ومريحة. بدءاً 

من أدوات التحكم التي تلبيك إلى واجهة تعامل رقمية سلسة للغاية، تقدم لك كل ما تحتاجه بكل أناقة وفعالية.

CTS فئة V-Sport الرياضية تكشف عن قوتها في 4.4 ثانية فقط. إنها المدة الزمنية الالزمة لسيدان V-Sport الرياضية 

لالنتقال من سرعة 0 إلى 100 كلم/س بفضل محركها تيربو المزدوج وقوة 420 حصاناً األفضل في فئتها.



2 0 1 9 الـريـاضـيـة  V-SPORT بـالـقـيـادة وفـئــة  الـمـغـنــاطيـسـي  الـتـحـكـم  Cنـظــام  T S كــاديــالك 

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 

 سيارة كاديالك األقوى على اإلطالق. CTS-V مركبة نادرة بقوة 460 حصاناً وتجاوب بسرعة البرق. متجاوب للغاية بغض النظر عن حالة الطرق.

يمكنك اختبار قدراتها على الحلبة ومن ثم االستمتاع بتجربة قيادة مريحة مميزة.
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قوة
420 حصان

 ناقل حركة
بــ 8 سرعات

محرك V-SPORT تيربو مزدوج 
سعة 3.6 ليتر متوفر

CTS هي رمز القيادة المليئة باإلثارة، أداء تم اختباره في حلبة نوربورغرينغ الشهيرة. اختر 

بين محركات تتميز على الرغم من تنوعها بالقوة والكفاءة. المحرك القياسي تيربو بأربع 

أسطوانات والذي يستهلك 8.84 ل/ 100 كلم يقدم قوة 268 حصاناً متجاوبة مع متطلباتك.  

الخيار الثاني هو المحرك المتوفر V6 بسعة 3.6 ليتر الذي يولد قوة 335 حصاناً. أو يمكنك 

اختيار اإلثارة الحقة في األداء من خالل المحرك المتوفر واألفضل في الفئة تيربو مزدوج 

V-Sport V6 بسعة 3.6 ليتر، الذي يولد قوة 420 حصاناً تتسارع لها دقات قلبك وعزم دوران 

583 نيوتن متر. تتميز جميع المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات لتجاوب أسرع.

قوة انطالقة باهرة توازيها قوة فرملة هائلة من فرامل ®BREMBO األمامية. مصنوعة من 

كتلة ألومنيوم واحدة خفيفة الوزن، تؤّمن مزايا عديدة من بينها توّقفاً مباشراُ كما تقاوم 

االضمحالل. 

وتتضمن ابتكارات كاديالك نظام التحكّم المغناطيسي بالقيادة الذي يقوم بتعديل نظام 

التعليق أوتوماتيكياً بحسب نوعية الطريق. حيث يعمل النظام على قراءة بيانات الطريق 

1000 مرة في الثانية الواحدة، ألداء متجاوب للغاية بغض النظر عن حالة الطرق. ولمزيد من 

التحكم يقوم نظام الدفع الرباعي المتواصل مع تقنية عزم الدوران النشط على تعزيز التحكّم 

والثبات، مما يمنحك سيطرة مطلقة على السيارة حتى في أصعب ظروف القيادة.

1. كلم/ل لمحرك تيربو I-4 سعة 2.0 ليتر بناقل حركة 8 سرعات: 10.69 ليتر/100 كلم؛ 8.11 ليتر / 100 كلم )دفع رباعي متواصل(

أعلى إلى اليمين: محرك V-Sport تيربو V6 سعة 3.6 ليتر. أعلى: لون فضي Radiant معدني. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.
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تصميم حديث. تلفت خطوط غطاء المحرك ومنحنياته وأسطحه بطابعها القوي انتباهك من أول 

نظرة. ويشعرك شكلها األيروديناميكي ومصابيحها الفريدة وهيكلها المتطور بأنك بدأت رحلتك 

على متن CTS حتى قبل انطالقها.

تمنح المئات من المصابيح LED الكريستالية هيكل السيارة مظهراً فريدأ وتزيده ذكاًء. مصابيح 

أمامية عالية األداء )HID( مع نظام المصابيح األمامية المتكيّفة الذي یوّجه اإلنارة أوتوماتيكياً 

بدقّة، حسب معطیات عجلة القیادة لتمنحك أفضل إنارة على الطريق.

تجّول حول هيكل CTS حيث تجد كل من األناقة وإطاللة بارزة للعيان، بينما توفر مقابض األبواب 

المضيئة كلتيهما. وتبرز اللمسة األخيرة على المظهر الخارجي من خالل الجناح الخلفي المدمج، 

عليه ضوء فرامل مركزية مرصع بـ 48 مصباح LED، النسيابية مثالية للهواء وطّلة ملفتة.

48

7
مصباح LED للفرامل المركزية

ألوان اختيارية لهيكل 
CTS الخارجي 

الصفحة المقابلة: مصابيح Led كريستالية. هذه الصفحة، أعلى: تصميم حديث الفت؛ تظهر مع التجهيزات المتوفرة.

أسفل إلى اليمين: طالء فضي Radiant معدني. أسفل إلى اليسار: عادم مزدوج



(A) ENHANCED VIEW WITH STREAMING HD DIGITAL MIRROR

2 0 1 9 لــتــكــنـــــولـــوجــيــــا Cا T S كــاديــالك 

جرأة التكنولوجيا. بلمسة واحدة، تبدأ مرآة الرؤية الخلفية1 ببث فيديو مباشر. الرؤية )A( تقدم رؤية أوسع ومحجوبة أقل مما 

تقدمه مرآة الرؤية الخلفية العادية. وبحركة بسيطة تعود إلى الرؤية )B( التي تقدمها مرآة الرؤية الخلفية التقليدية.

 )HUD( ويمكنك عرض المعلومات التي تهمك من مقعد السائق على شاشة المعلومات المنعكسة على الزجاج األمامي

المتوفرة. تظهر السرعة والصوت والمالحة ومعلومات مختارة أخرى على مستوى نظرك لتبقي عينيك على الطريق. 

وتتوفر واجهة عرض مختلفة لفئة V-Sport. يمكنك تخصيصها لعرض مقياس سرعة الدوران، الكيلومتر في الساعة أو 

معلومات أخرى في ثالث توليفات يمكنك االختيار من بينها.

يضع نظام تجربة مستخدم كاديالك2 بين يديك مجموعة مختلفة من المعلومات والوسائط الترفيهية، منها التكييف، 

واألنظمة الصوتية، وإعدادات السيارة، باإلضافة إلى نظام المالحة 3D GPS  المتوّفر3، لتكون تحت إمرتك في أي وقت. 

ولمزيد من الفعالية يمكن شحن األجهزة اإللكترونية المتوافقة السلكياً عبر نظام الشحن الالسلكي.4

)B( رؤية تقليدية من خالل مرآة الرؤية الخلفية)A( رؤية معززة  وبث فيديو مباشر من خالل مرآة رقمية

USB 1.  اقرأ دليل المالك للمزيد من المعلومات والتفاصيل الهامة المتعلقة بالمواصفات.     2. قد تتغير طريقة التشغيل بحسب الطراز. يتطلب التشغيل الكامل نظام بلوتوث وهاتفاً ذكياً. بعض األجهزة تتطلب وصلة
3. يقوم النظام السلكياً بشحن أحد هواتف PMA أو Qi المتوافقة. تتمّيز بعض الهواتف بتكنولوجيا الشحن الالسلكّي المدمجة، بينما تتطّلب بعض الهواتف األخرى محوالً خاصاً/غالفاً خاصاً. لمعرفة إذا كان الهاتف أو الجهاز متوافقاً 

يرجى مراجعة my.cadillac.com/learn أو استشارة شركة الهاتف.
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مفتاح بذكاء خاص. ما أن تستخدمه يقوم نظام التشغيل التفاعلي عن 

ُبعد بتشغيل المحرك وذلك من مسافة تصل إلى 91 متراً. يمكنه أيضاُ 

أن يستشعر درجة الحرارة الخارجية لتفعيل نظام المناخ للدرجة المناسبة 

 باإلضافة إلى تدفئة المقود عند الحاجة، في حال توفر الخاصية. ويتيح 

 لك نظام دمج الهاتف مع Apple CarPlay™1 الدخول إلى األرقام

 iPhone® ومعلومات أخرى موجودة على هاتفك Apple Music™ و

بمجرد لمس الشاشة.

يسمح لك Apple CarPlay™1 باستخدام ®Siri لتغدو الميزات في 

 متناولك ومتناول الراكب األمامي. يتوافق نظام دمج الهاتف أيضاً 

.Android Auto™ مع

1.  واجهة استخدام Apple CarPlay هي منتج من شركة Apple، وتخضع لشروط وأحكام شركة ®Apple. يتطلب التشغيل الكامل هاتفاً ذكياً متوافقاً وباقة بيانات مدفوعة. Apple CarPlay هي عالمات تجارية لشركة Apple، وSiri وiPhone وiTunes هي عالمات تجارية 
 لشركة Apple ومسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.    2. واجهة استخدام هي من منتج من شركة GoogleTM وتخضع لشروطها وأحكامها. يتطلب التشغيل تطبيق Android Auto على Google Play ويحتاج إلى هاتف ذكي بنظام Android 5.0 Lollipop أو أعلى. 

.Google LLC هي عالمة مسجلة لشركة Android Auto .قد يخضع لتعرفة باقة البيانات

أعلى: Apple CarPlay TM1. الصفحة المقابلة: ميزات نظام التشغيل التفاعلي عن بعد.
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فخامة داخلية بانتظارك. مقصورة CTS الداخلية متميزة السعة والراحة ولكنها تتسم بأجواء 

رياضية في نفس الوقت. عندما تقوم بتصميم مقصورتك، اختر مواداً ملفتة كتقليمات 

مصنوعة من الخشب الحقيقي وأسطح مقاعد من جلد Semi-Aniline. لقد تم تصميمها 

جميعاُ للتناسب معاً أياً كانت الخيارات، وستبدو المقصورة رائعة وتعبيراُ صارخاً عن ذوقك. 

وستغمرك الراحة في كل األماكن بفضل نظام تحكم بالمناخ في ثالث مناطق، فيستطيع 

السائق والراكب األمامي باإلضافة إلى الركاب في الخلف بتحديد درجة الحرارة األنسب لكل 

منهم.

يمكن تعديل المقاعد األمامية الرياضية إلى 20 وضعية لتعّزز راحة السائق والراكب األمامي، 

باإلضافة إلى مساند ظهر مع تعديل كهربائي ودعم يدوي لمنطقة الفخذين لراحٍة فائقة. 

تسمح لك شاشة معلومات LCD قياس 12.3 إنش التي يمكن تخصيصها باختيار المعلومات 

التي تريد تتبعها. حيث يمكنك بكل وضوح متابعة حالة المالحة ووسائل الترفيه على شاشة 

اإلعدادات الوسطية الملونة.

20
وضعية مختلفة

مقاعد أمامية متوفرة 
يمكن تعديلها إلى

12.3 إنش 
تخصيصها يمكن 

شاشة معلومات LCD قياس 

أعلى إلى اليمين: لوحة عدادات السائق. أسفل إلى اليمين: نظام التحكم بالمناخ في ثالث مناطق. أعلى إلى اليسار: مقاعد فائقة الراحة.
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نظام تثبيت السرعة 
التفاعلي المتطّور

نظام التنبيه من 
االصطدامات األمامية

نظام الفرملة األمامي 
لمنع االصطدام بالمشاة

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

نظام التنبيه للمنطقة 
الجانبية العمياء

نظام التنبيه عند تغيير المسار

 ابتــكاراٌت متفوقــة متوّفرة 
تحيطــك باألمان

حّدد المسافة الفاصلة التي تناسبك  
يعمل نظام تثبيت السرعة التفاعلي - المتطّور 

المتوّفر على استخدام تقنية الرادار للحفاظ على 
مسافة محددة بين سيارتك وبين السيارة أمامك 

بينما تتحكّم أنت بالتوجيه.

تفكير سّباق بحّق
يراقب نظام التنبيه من االصطدامات األمامية المتوّفر 

الحركة المرورية أمام المركبة، ويقوم بتنبيهك 
عند احتمال حصول تصادم، بينما يقوم نظام مؤشر 

المسافة الفاصلة المتوّفر بعرض الوقت الفاصل بين 
مركبتك والمركبة التي أمامك )بالثواني( في مركز 

القيادة. معلومات 

ماسحات زجاج وفرامل تعمل معاُ
تعمل ماسحات الزجاج Rainsense المتوفرة تلقائياً 

بمجرد استشعار المطر وتقوم بتعديل سرعتها بحسب 
درجة هطول المطر. وكلما تم تفعيل الماسحات، 

تقوم الفرامل بنظام التجفيف التلقائي بتقريب 
بطانات الفرامل من األقراص الدوارة لمسح الرطوبة 

وتحسين األداء.

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 10 وسادات هوائية1 
بما في ذلك وسادات هوائية للركبة لكل من السائق 
والراكب األمامي تفتح على مرحلتين، وسادة هوائية 
أمامية مدمجة في مقعد السائق، ووسادات جانبية 

للحماية من الصدمات لكل من الراكبين في األمام 
والراكبين الجانبيين في الخلف.

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 إشارة 
االلتفاف. 

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 
خفية 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 

للسيارات 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.

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

منتبهاً للزحام وما يحيط به، باإلضافة ألحوال الطرقات في 
جميع األوقات. قد يؤثر سوء الرؤية وترّدي األحوال الجوية، 

وأحوال الطرقات على أداء مّيزات السالمة. يرجى قراءة 
دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة المتعّلقة 

بالسالمة.

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.

تظهر مواصفات مختارة للسالمة.
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أداء حلبة السباق 
في كل رحلة

رهيبة على الحلبات ومريحة على الطرقات. CTS-V هي رائدة 

عائلة فئة V. تم تصميمها لتحقيق أهداف عديدة ولكن بغاية 

 واحدة: األداء المتفوق االستثنائي. إنها لقاء بين القيادة 

 بأكثر التكنولوجيا تطوراُ وأداء يفيض تشويقاً وتتوج بفخامة 

المقصورة ومواصفاتها الفريدة.

ستندفع بك CTS-V قدماً
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التفوق في األداء 
يجري في عروقنا

لدى كاديالك باع طويل في مجال سباقات السيارات، وتاريخها حافل باإلنجازات بدءاً من الفوز 

عاماً بعد عام في سباق تحدي بيريللي العالمي Pirelli World Challenge Series وصوالً 

 the IMSA WeatherTech SportsCar Championship إلى كونها المصّنع األهم في سباق

عبر أحدث سيارات سباق ابتكرتها، نموذج DPi-V.R األولي، حيث فازت كاديالك DPi-V.R بخمس 

 Cadillac هذا االلتزام باألداء والتفوق تجده في كاديالك للسباقات .IMSA ألقاب في سباق

 .V وتحصل عليه في سيارات كاديالك فئة Racing

إن خصال المهارة واالبتكار واإلصرار الذين يميزون الفريق الرابح في السباقات ينّصبون في 

قلب كل مركبة صممت لحلبات السباق. كاديالك CTV-S. بدءاً من التكنولوجيا المبتكرة، 

كنظام إدارة الجر عالي األداء وإطاراتها الملفتة وتصميم شكلها الخارجي ووصوالُ إلى 

محركها القوي واأليروديناميكية الوظيفية، جميعها تجعل من CTS-V تليق بمثلها األعلى 

.DPi-V.R كاديالك
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640 حصان

3.7 ثانية

322 كلم/س

سعة 6.2 ليتر 

محرك ذو شحن فائق V8 قوة 

من 0 إلى 100 كلم/س خالل

سرعة قصوى على الحلبة تبلغ

نقلة نوعية. يولد محرك V8 سوبر ذو الشحن الفائق سعة 6.2 ليتر قوة 640 حصاناً وعزم دوران 
 854 نيوتن متر بنطاق 3600 دورة في الدقيقة، لتنطلق بك من سرعة 0 إلى 100 كلم/س خالل

3.7 ثانية، بسرعة قصوى على الحلبة تبلغ 322 كلم /س.

ويوجد محرك مدمج ذو شحن فائق سعة 1.7 ليتر، ®four-lobe Eaton دّورات مهندسة خصيصاً، 
تولد دفعاً في مرحلة مبكرة من الدورات في الدقيقة لتجاوب أسرع. وبفضل تضّمن التكنولوجيات 

المستخدمة في أنظمة التوقيت المتفاوت المستمر لصمامات العادم وحقن الوقود المباشر 
ونظام إدارة استهالك الوقود النشط، يمكنك االستمتاع في رحالتك اليومية بقيادة تتميز بالكفاءة 

والقوة في آن واحد. ناقل الحركة الرياضي يتميز بنظام نقل الحركة المعّزز لألداء الذي يتم تفعيله 
تلقائياً عند القيادة النشطة، تختار هذه التقنية بطريقة سلسلة أفضل حركة لكل زاوية، إن كنت 

تبحث عن السرعة في وقت الدورات على الحلبة أو االستمتاع بجولة على دروب الوديان. ولتناغم 
أفضل في التحكم تتيح لك أدوات التحكّم المصنوعة من المغنيسيوم الوصول إلى ناقل السرعة.

تأتي سيارات كاديالك فئة V مجهزة بفرامل ®Brembo أمامية وخلفية. يتم قص فكي المكابح 
األمامية من لوح ألمينيوم واحد خفيف الوزن لتمنحك شعوراً بالثبات المطلق والثقة التامة عند 
الفرملة، كما أن األقراص المزدوجة الدوارة للفرامل األمامية تزيد من قدرتها على تحمل الحرارة 

 المرتفعة، ومن أدائها وعمرها. أضف إلى ذلك، أن نظام Ferritic Nitro-Carburizing يخفف 
بشكل كبير من نسبة تآكل األقراص الدوارة فيطيل من عمر المكابح ويحافظ على قوة وتجاوب 

الفرامل للتوقف.

أعلى إلى اليمين: تظهر CTS-V بلون أبيض كريستال 3 طبقات. أعلى: فرامل Brembo قياسية.
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CTS-V من المصنع إلى الحلبة، وذلك بفضل هيكلها المصنوع من األلمنيوم المقوى. تتميز سيارات V-Series، بنظام 

تعليق أمامي ماكفرسون متعدد الوصالت الذي يؤمن تجاوباً سريعاً وتحكماً متيناً. أما نظام التعليق الخلفي المستقل 

المؤلف من خمس وصالت فيؤمن األداء المرجو على الحلبة كما خارجها محافظاً على راحتك التامة في رحالتك اليومية.

طلة ُمبهرة وتصميم عملّي في آن. يخدم كل عنصر في التصميم هدفاً فنياً وجمالياً مدروساً. فكل شيء مبتكر بدءاً من 

االنسيابية وااليروديناميكية وصوالً إلى المواد المستخدمة، والنتيجة تحفة هائلة سواء على الطريق أو على خط البداية. 

لقد ُنحتت كل زاوية لتمنحك أداًء متميزاً وخفة وانسيابية في الحركة وتعزيزاً للتبريد، بدءاً من الفاصل الهوائي وغطاء 

المحرك والعادم الرباعي وصوالً إلى الحاجب والجناح الخلفي.

سيارات كاديالك الفئة V مجهزة قياسياً بغطاء محرك من األلياف الكربونية. وتعتمد باقة األلياف الكربونية على مادة 

شديدة الصالبة رغم خفة وزنها، مصممة بأشكال هندسية للفاصل الهوائي األمامي العميق وفتحات غطاء المحرك 

وحاجب الهواء األيروديناميكي والجناح الخلفي األطول.

أعلى إلى اليمين: فاصل هوائي أمامي عميق من األلياف الكربونية. هيكل متطور خفيف الوزن. أعلى إلى اليسار: تظهر CTS-V بلون أبيض كريستال 3 طبقات مع باقة األلياف الكربونية المتوفرة.
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عندما تأخذ سيارتك CTS-V إلى حلبة السباق، سيكون لديك التكنولوجيا 

المتطورة الالزمة لمراجعة أدائك ومساعدتك على أن تصبح سائقاً أفضل. 

إن نظام تسجيل البيانات الحصري لسيارات V-Series، يحلل أداءك ويسجل 

تجربتك عبر فيديوهات وتسجيالت صوتية عن بيانات األداء. وحين تركن 

السيارة، ستسمح لك بمشاهدة أدائك عبر شاشة نظام تجربة مستخدم 

كاديالك3. كما يمكنك حفظ اللقطات على بطاقة SD لمشاهدة أدائك 

 Sport، Track، في وقت الحق. يحلل أداءك حسب الوضعية المختارة

.Performance، Tour

استخدم برنامج Cosworth Toolbox مع نظام تسجيل البيانات لتحليل بيانات 

أدائك بشكل مفصل. هذا البرنامج، الذي يتم استخدامه من قبل فرق سباق 

محترفة، يوفر لك كل انعطاف أو حركة تقوم بها، لتستطيع تطوير مهاراتك. 

تفضل بزيارة cosworth.com/toolbox-cadillac لتنزيل البرنامج.

تحتوي CTS-V على أنظمة تحكم متطورة كنظام الجر والثبات باإلضافة 

إلى نظام إدارة الجر عالي األداء الذي يتحكم بقوة المحرك والجر معاً من 

أجل تأمين ثبات وتحكم مطلقين عند االنعطاف. كما إن نظام القيادة على 

الحلبات Track mode يتيح لك االختيار بين خمس درجات من التحكم: طرقات 

رطبة أو طرقات جافة أو نمط رياضي 1 أو نمط رياضي 2 أو سباق. 

خالل االنعطاف المفاجئ / الشديد، يعمل نظام التحكم باالنزالق 

االلكتروني )eLSD( أوتوماتيكياً على توجيه قوة الدفع إلى الدوالب 

الخلفي األكثر احتكاكاً مع الطريق فيؤمن بذلك تحكماً مطلقاً وتجاوباً 

سريعاً عند المنعطفات. يسمح نظام التحكم باالنطالق، للمحرك ونظام 

التعليق وناقل الحركة، بالعمل معاً لتحقيق تسارع بحالة خنق تام، مما ينتج 

عنه انتقال من 0 إلى 60 بزمن متجانس أكثر.

تمت صناعة إطارات Michelin® Pilot® Super Sport الخاصة بفصل 

الصيف في مصنع بمعايير سالمة عالية وذلك بميزة تصميم ثالثي. إن 

تركيبة التغليف الخارجي المتينة تمنحك قيادة عالية الجودة كما تطيل أمد 

صالحية اإلطارات في القيادة خاصة عند الشدة في المنحنيات. التضليعات 

في وسط اإلطار مصنوعة لتعزيز التحكم والمناورة أما الجانب الداخلي 

فيشق طريقه في الماء ويمنح تماسكاُ على الطريق.  كما تتميز هذه 

اإلطارات بعنصر R، وحرف “R” يعني السباق. هذه اإلطارات التي نادراُ ما 

ترى في الطرقات تنفرد بتشبث فائق.

1. قد تختلف الوظائف بحسب الطراز. يتطّلب تشغيل الوظائف الكاملة أجهزة بلوتوث متوافقة وهواتف ذكية متوافقة، وبعض األجهزة 
تتطلب وصلة USB.      2. يجب االمتناع عن استخدام إطارات فصل الصيف في فصل الشتاء ألنّه يؤثّر سلباً على سالمة السيارة وأدائها 
ومتانتها. استخدم فقط مجموعة إطارات وعجالت GM المعتمدة. المجموعة غير المعتمدة قد تغّير من خصائص أداء السيارة. اإلطارات 

بالجانب المنخفض تتآكل أسرع. قد تلحق بعض األضرار بالعجالت واإلطارات على الطرقات المتضررة أو من جّراء مساحات الطرقات أو 
 .GM الكبح القوي، الحطام على أنواعه وبعض العقبات. ال يتم تغطية هذه األضرار من ِقبل الضمان المحدود للمركبات الجديدة من 

للمزيد من المعلومات المهمة عن العجالت يرجى زيارة my.cadillac.com/learnabout/tires أو مراجعة وكيلك المعتمد.
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الكمال.. هو المعيار الوحيد الذي نقبل به. ليس بديهياً أن تتميز 

سيارات السباق بمواصفات الفخامة والراحة والرفاهية.. لكنه ما تنفرد 

 بهCTS-V . حرفية يدوية مطلقة، راحة ملموسة ومجموعة واسعة 

من التقنيات المختارة والمدخلة بأدق التفاصيل التي ستغمرك كلما 

دخلت المقصورة.

تتميز المقصورة بتصميمها الحرفي واألنيق إلى أبعد الحدود. مساحات 

جلدية وتقليمات فريدة تضفي عليها طابعاً كالسيكياً بلمسات رياضية 

  V تذكرك بسيارات السباق، كأسطح األلياف الكربونية الخاصة بفئة

التي تضيف إلى جمال المقصورة وتمنحها طلة عصرية. 

عندما يتعلق األمر بالمقاعد، تتربع CTS-V واثقة في الطليعة. تتميز 

األسطح الجلدية Semi Aniline بقوتها ومرونتها باإلضافة إلى 

مظهرها الالفت، لذا تم استخدامها لكساء المقاعد وعجلة القيادة 

في فئة V. ويتم استخدام هذه األسطح الجلدية بشكل يحافظ على 

جمالها الطبيعي ويعزز قوتها ونعومتها.

المقاعد األمامية ®RECARO الرياضية الشبيهة بمقاعد سيارات 

السباق، تم تصميمها لتحضن جسمك عند المنعطفات. مع ألواحها 

المقاومة لالنزالق ومساندها القابلة للتعديل، كما تتميز بتصميمها 

الذي يحافظ على ثباتك حتى خالل أشرس المناورات.

عملية ومريحة في آن. مقاعد رياضية جلدية أمامية قابلة للتدفئة 

والتهوية وهي أيضاً قابلة للتعديل إلى 20 وضعية مختلفة.

.Semi-Aniline متوفرة. اليسار: مقاعد بأسطح جلدية Recardo اليمين: مقاعد أمامية

20
6

وضعية مختلفة

اختيارات لتصميم المقصورة

 Recardo مقاعد أمامية
رياضية قابلة للتعديل إلى
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 مجموعة الحركة

VVT محرك سعة 2.0 ليتر تيربو مع حقن مباشر للوقود، 4 أسطوانات
بقوة 268 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر بنطاق 4500-3000 دورة في 

الدقيقة مع ميزة التشغيل/ اإليقاف 
ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات معزز لألداء

أنماط قيادة اختيارية 
عادم مزدوج مع أغطية من الكروم

نظام دفع خلفي

 الشاسيه ونظام التعليق

فرامل ®Brembo أمامية، أسطوانات مهوأة على العجالت األربع مع نظام 
منع غلق المكابح ABS ودوارات فرامل DuraLife، مع نظام تجفيف تلقائي 

ونظام المساعدة الذكي للفرامل
نظام توجيه ZF Premium متكّيف مع السرعات، بالمسنن والبنيون مع نظام 

كهربائي بجهد متغّير
نظام تعليق كهربائي، ماكفرسون مستقّل على العجالت األربع، بمفصلين 

سفليين كرويين، بقضيب توازن مزدوج بفعالية مباشرة. أما نظام التعليق 
الخلفي المستقل فمؤلف من خمس وصالت.

 الشكل الخارجي

نظام اإلغالق التفاعلي للشبك
Satin-Chrome من الكروم Galvano شبك أمامّي بلمسات

اإلنارة
مصابيح هالوجين أمامية كاشفة مع مصابيح LED للتحديد لالستخدام خالل 

النهار، مصابيح خلفية على شكل شفرة
مصابيح أمامية عالية األداء مع مصابيح LED عامودية

مصابيح أمامية متكيفة
مرايا بلون هيكل السيارة، تعمل كهربائياً، قابلة للتدفئة، ومع مؤشر ضوئي 

مدمج
زجاج أمامي يمتص أشعة الشمس

ماسحات للزجاج األمامي بسرعات مختلفة يختارها السائق
إطارات من األلمنيوم قياس 17 إنش بلمسات مطلية )يرجى مراجعة الصفحة 

المطويّة للمزيد من التفاصيل(

 المقصورة الداخلية

نظام تشغيل تفاعلي عن بُعد يعمل على تشغيل تدفئة وتبريد المقاعد 
والمقود القابل للتدفئة )في حال وجود هذه الميزة(، نظام التحكّم بالمناخ 

ومزيل الصقيع الخلفي
نظام تنقية الهواء تدوير الهواء أوتوماتيكياً لتحسين جودته 

مسند ذراع أمامي وخلفي مع حجرات تخزين مخفّية
نظام ®Bose للصوت المتميز مع 11 مكبراً للصوت 

محرك سعة 3.6 ليتر بحقن مباشر للوقود، VVT V6 بقوة 335 حصان وعزم 
دوران 386 نيوتن متر، نظام تشغيل / إيقاف أوتوماتيكي مع النظام النشط 

إلدارة الوقود
نظام ®Bose الصوتي المحيط Centerpoint  مع 13 مكبراً للصوت 

فرامل أمامية عالية األداء ®Brembo، نظام منع االنغالق على العجالت األربع، 
أسطوانات على العجالت األربع

حزمة تنبيه السائق5، نظام التنبيه لالصطدامات األمامية، نظام مؤشر 
المسافة الفاصلة، عند االنحراف عن المسار مع نظام التنبيه للمنطقة الجانبية 

العمياء، نظام التنبيه للسيارات العابرة من الخلف، نظام المساعدة على 
المحافظة على المسار مع نظام التنبيه عند االنحراف عن المسار، مصابيح 

Rainsense  مقعد منبه للسالمة وماسحات زجاج ، IntelliBeam أمامية
إنارة محيطة في الداخل وعلى لوحة العدادات واألبواب

مرايا بلون الهيكل، كهربائية قابلة للتدفئة مع الخفوت األوتوماتيكي وإشارات 
التفاف مدمجة وإنارة دخول مدمجة

نظام مالحة مدمج9 ضمن نظام تجربة مستخدم كاديالك ويتضمن معلومات 
صوتية ونصية، باإلضافة لمعلومات عن حركة المرور اآلنية، بحث بحسب نقاط 

االهتمام، توجيه صوتي ونصي
حزمة المقاعد تتضّمن مقاعد بمساحات جلدية، مقاعد للسائق والراكب 

األمامي قابلة للتدفئة والتهوية، مقاعد خلفية يمكن طيها، مقاعد خارجية 
قابلة للتدفئة، تعديل كهربائي، 

مرايا بجانب السائق مع خفوت تلقائي بلون الهيكل، إغالق يدوي مع إشارة 
التفاف مدمجة ومصابيح مرايا جانبية، إنارة خافتة محيطة على لوحة القيادة 

واألبواب، عجلة قيادة يمكن إمالتها وتدفئتها كهربائياً
ماسحات زجاج Rainsense مع تقنية كشف الرطوبة

إطارات قياس 18 إنش V-Sport من األلومنيوم مع طالء فائق اللمعان مع 
 After Midnight جيوب مطلية بلون

الميزات المتوفرة

نظام دفع رباعي متواصل
كاميرا في مرآة الرؤية الخلفية5

عجلة قيادة قابلة للتدفئة مع قاعدة يمكن إمالتها وتعديلها كهربائياً 
فتحة سقف كهربائية UltraView، مع نظام كهربائي للرفع واالنزالق، وميزة 

النقرة السريعة للفتح واإلغالق كهربائياً فوق صف المقاعد األول وحاجب 
شمسي كهربائي

إطارات قياس 18 إنش مع 10 قضبان من األلومنيوم المطلي

مقابض أبواب مع إنارة 
شاشة معلومات5 ملونة منعكسة على الزجاج األمامي قابلة للتعديل

مقاعد جانبية خلفية قابلة للتدفئة
نظام المساعدة األوتوماتيكية5 عند ركن السيارة يتضمن مساعدة متوازية 

ومتعامدة لألمام والخلف
منفذ كهربائي 230 فولت بأسلوب منزلي، منفذ كهربائي موجود في 

الكونسول األمامي الوسطي
كاميرا في مرآة الرؤية الخلفية5

رؤية محيطة5 كعين الطير للسيارة بأكملها
نظام التحكم بالمناخ بثالث مناطق للسائق والراكب األمامي ومناطق 

المقاعد الخلفية
فتحة سقف كهربائية UltraView، مع نظام كهربائي للرفع واالنزالق، وميزة 

النقرة السريعة للفتح واإلغالق كهربائياً فوق صف المقاعد األول وحاجب 
شمسي كهربائي

الميزات المتوفرة
محرك سعة 3.6 ليتر بحقن مباشر للوقود، VVT V6 بقوة 335 حصان وعزم 

دوران 386 نيوتن متر. نظام التشغيل / اإليقاف األوتوماتيكي مع النظام 
النشط إلدارة الوقود
دفع رباعي متواصل

Semi-Aniline مقاعد رياضية جلدية
حزمة دعم السائق5 تتضّمن نظام تثبيت السرعة التفاعلي، فرملة أوتوماتيكية 

في األمام والخلف، نظام شّد حزام األمان أوتوماتيكياً
مقاعد رياضية وحزمة إعدادات، مقاعد رياضية أمامية مع 20 وضعية،

 مقاعد رياضية جلدية للسائق والراكب األمامي
 لوحة إعدادات فائقة الوضوح يمكن ضبطها بأسلوبين لتغيير شكل الشاشة: 

Enhanced وBalanced، دواسات رياضية من األلومنيوم
إطارات )يرجى مراجعة الصفحة المطويّة للمزيد من التفاصيل(

قياس 18 إنش مع 10 قضبان من األلومنيوم المطلي

محرك سعة 3.6 ليتر بحقن مباشر للوقود، V6 ،VVT، DOHC تيربو ثنائي،
بقوة 420 حصان وعزم دوران 583 نيوتن متر مع أنماط رياضية تتضمن

التحكّم بالمنعطفات، ونظام دعم الفرملة
نظام المساعدة األوتوماتيكية5 عند ركن السيارة يتضمن مساعدة متوازية

ومتعامدة لألمام والخلف
)eLSD( مجموعة تروس تفاضلية إلكترونية محدودة االنزالق

شبك أمامي مع مساحات من الكروم األسود
مقود رياضي مغلف بالجلد

رؤية محيطة5
إطارات قياس 18 إنش من األلومنيوم مع طالء فائق اللمعان مع جيوب 

 مطلية بلون After Midnight )يرجى مراجعة الصفحة المطويّة للمزيد 
من التفاصيل(

 الميزات المتوفرة

فتحة سقف كهربائية UltraView، مع نظام كهربائي للرفع واالنزالق، وميزة 
النقرة السريعة للفتح واإلغالق كهربائياً فوق صف المقاعد األول وحاجب 

شمسي كهربائي
إطارات قياس 18 إنش مع 10 قضبان من األلومنيوم المطلي

مقابض لألبواب مع إنارة
حزمة دعم السائق5 تتضّمن نظام تثبيت السرعة التفاعلي،

فرملة أوتوماتيكية في األمام والخلف
نظام شّد حزام األمان أوتوماتيكياً

شاشة معلومات5 ملونة منعكسة على الزجاج األمامي قابلة للتعديل،
مقاعد جانبية خلفية قابلة للتدفئة

مقاعد رياضية وحزمة عدادات، مقاعد رياضية أمامية مع 20 وضعية،
 مقاعد رياضية جلدية للسائق والراكب األمامي

 لوحة عدادات فائقة الوضوح يمكن ضبطها مع أسلوبين لتغيير شكل 
الشاشة: Enhanced وBalanced، دواسات رياضية من األلومنيوم

منفذ كهربائي 230 فولت بأسلوب منزلي، منفذ كهربائي موجود في 
الكونسول األمامي الوسطي

كاميرا في مرآة الرؤية الخلفية5
حاجب شمسي كهربائي خلفي، يدوي عند الجانبين في الخلف

نظام التحكم بالمناخ بثالث مناطق للسائق والراكب األمامي ومناطق 
المقاعد الخلفية

فتحة سقف كهربائية UltraView، مع نظام كهربائي للرفع واالنزالق، وميزة 
النقرة السريعة للفتح واإلغالق كهربائياً فوق صف المقاعد األول وحاجب 

شمسي كهربائي

 الميزات المتوفرة

Semi-Aniline مقاعد جلدية

بلوتوث1 لالتصال دون استخدام اليدين، بّث البيانات بصورة آنية، وتقنية التعرّف 
إلى الصوت

نظام تجربة مستخدم كاديالك2 مع نظام مالحة ونظام تحكم بالمعلومات 
مدمج مع شاشة LCD 8 إنش ملونة تعمل باللمس وإمكانية التخصيص لعدة 

 Androidو Apple CarPlay™3 مستخدمين، ودمج الهواتف المتوافقة مع
Auto™4 و Siri® Eyes Free ومنبهات للرسائل النصية القصيرة و التطبيقات 

المتوافقة.
كونسول أمامي وسطي مع مسكة مدمجة، فسحة للتخزين مع غطاء

وحاملتي أكواب مع غطاء بمحّرك. 
كونسول في السقف يتضمن مصابيح للقراءة، كما يتضمن جهاز تحكّم عن 

بعد شامل، فتحة سقف ®Ultraview وحاجب شمسي خلفي كهربائي )إذا 
كانت مجهزة( 

نظام تثبيت سرعة إلكتروني، مع ضبط السرعة ومتابعتها
)DIC( نظام تثبيت السرعة مع مركز معلومات القيادة

أقفال أبواب قابلة للبرمجة كهربائياً مع حماية من إقفال السيارة والسائق 
خارجها

نظام التحكّم بالمناخ بمنطقتين أوتوماتيكياً مع تحكّم مستقل للسائق
والراكب األمامي وتقنية تحسس الرطوبة وإزالة الضباب أوتوماتيكياً

مكبح الكتروني لوضعية التوقف/الركن
سجادات أرضية أمامية وخلفية

لوحة عدادات ملونة يمكن تعديلها، تتضمن تعديالت السائق مع شاشة مركز 
معلومات القيادة

صندوق تخزين يفتح كهربائياً بكبسة زر
مفتاح EZ يفتح كافة األبواب ويؤّمن الدخول من جميع األبواب وصندوق 

األمتعة
تشغيل السيارة عن بعد مع زر تشغيل المحرك

إضاءة LED لصندوق التخزين، وحامالت األكواب األمامية، والكونسول
العلوي، وعتبات األبواب في األمام والخلف وجيوب الخرائط، ومقابض

المساعدة الخلفية، وصندوق األمتعة 
إعدادات اإلنارة

حزمة الذاكرة تحفظ إعدادات سائقين اثنين، وتشمل مقعد السائق
الكهربائي والمرايا الخارجية، مع إعادة ضبط لوضعيات الخروج من السيارة.

مرآة داخلية عاكسة بدون إطار مع ميزة الخفوت التلقائي
كاميرا الرؤية الخلفية5 تتضمن خطوط توجيهية تُظهر خط سير السيارة عند

الرجوع إلى الخلف
نظام إزالة الجليد في الزجاج الخلفي

 نظام حفظ الطاقة للنوافذ الكهربائية والنظام الصوتي وفتحة السقف
 )إذا كانت مجهزة( يستمر بالعمل بعد إطفاء المحرك لمدة 10 دقائق 

أو حتى فتح باب السائق
المقاعد
5 ركاب

مقاعد أمامية حاضنة 
مقاعد خلفية بظهر ثابت تتضمن مسند ذراع قابل للطي، مساحة تخزين 

مدمجة، حامل أكواب مزدوج وبوابة للوصول إلى صندوق السيارة
مساند للرأس، بأربع وضعيات للمقاعد األمامية ووضعيتين للراكبين الجانبيين 

في الخلف
12 وضعية قابلة للتعديل كهربائياً لمقعد السائق والراكب االمامي

باإلضافة إلى وسادة أسفل الظهر القابلة للتعديل كهربائياً في وضعيتين
نظام توجيه مغّلف بالجلد، مع وسائط التحكم الصوتية ومركز معلومات

القيادة وتثبيت السرعة باإلضافة لتعديل يدوي لعمود المقود

منافذ 6USB ، ثالثة مع وصالت Auxiliary الصوتية
أحجبة شمس للسائق والراكب األمامي مع مرايا زينة مضاءة

نوافذ كهربائية، مع ميزة النقرة السريعة للفتح واإلغالق، تشمل حماية الركاب 
في الخلف من إقفال السيارة وهم خارجها

شحن السلكي7 يتضمن نظام شحن لألجهزة المحمولة

 السالمة واألمان

وسادات هوائية8 أمامية للسائق والراكب األمامي وعند مستوى الركبتين، 
مدمجة بالمقاعد للحماية من الصدمات، وسادة رأسية للركاب في المقاعد 

الخلفية الجانبية.
نظام لمنع السرقة

نظام إنذار خلفي لركن السيارة5
أحزمة أمان للخصر والكتفين لكافة الوضعيات مع شد إلى المقعد وأنظمة 

شد تدريجي للسائق والراكب األمامي، ومشابك لتعديل الشد في جانبي 
المقعد الخلفي 

نظام التحكم بالجر عند كافة السرعات مع تحكم بقوة الفرملة والمحرك

 الميزات المتوفرة

نظام مالحة مدمج9 ضمن نظام تجربة مستخدم كاديالك ويتضمن معلومات 
صوتية ونصية، باإلضافة لمعلومات عن حركة المرور اآلنية، بحث بحسب نقاط 

االهتمام، توجيه صوتي ونصي )يتطلب حزمة المقاعد(
تتضّمن مجموعة المقاعد مساحات جلدية، مقاعد أمامية قابلة للتدفئة 

والتبريد، مقاعد خلفية منفصلة قابلة للطي، خارجية، قابلة للتدفئة، بوضعيات 
تعديل كهربائية، مرايا بلون الهيكل مع إشارات التفاف مدمجة قابلة للطي 

يدوياً من جهة السائق مع خفوت أوتوماتيكي، وإنارة دخول مدمجة، إنارة 
محيطة على لوحة العدادات واألبواب، عجلة قيادة يمكن إمالتها قابلة 

للتدفئة
فتحة سقف كهربائية UltraView، مع نظام كهربائي للرفع واالنزالق، وميزة 

النقرة السريعة للفتح واإلغالق كهربائياً فوق صف المقاعد األول وحاجب 
شمسي كهربائي

إطارات قياس 18 إنش مع 10 قضبان من األلومنيوم المطلي

فـــئــــة V-SPORTفـــئــــة الــفــخــامـــة الـمــمــيــــزةفـــئــــة الــفــخــامـــةمـــيـــــزات CTS 2019 الــقــيـــاســـيــة

الــفــخــامـــة الـمــمــيــــزة  V-SPORT فـــئــــة

 استمتع بالميزات القياسية 
مع هذه التعديالت:

 استمتع بميزات الفخامة  
مع هذه التعديالت:

 استمتع بميزات الفخامة  
مع هذه التعديالت:

   V-Sport استمتع بميزات 
مع هذه التعديالت:

1. تفضل بزيارة 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. إّن واجهات االستخدام في السيارة هي منتجات تابعة لشركة 
Apple  وتسري الشروط واالحكام التابعة لها. يتطّلب وجود هواتف ذكية متوافقة ومعّدل حزمة البيانات. Apple CarPaly هي عالمة مسجلة لشركة Iphone ،Siri .Apple Inc و iTune هي ماركات مسّجلة لشركة Apple Inc. مسّجلة في الواليات المتحدة األميركية والبلدان األخرى.     4. إّن واجهة 

االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة  GoogleTM وتسري الشروط واالحكام وشروط الخصوصية التابعة لها.  يتطّلب وجود تطبيق Android Auto على متجر Google Play وهواتف ذكية متوافقة مع نظام AndroidTM بنظام تشغيل Andoid 5.0 Lollipop أو أحدث. يتم اعتماد رسوم باقة البيانات. 
Android هي عالمة مسجلة لشركة Google L.L.C.     5. يرجى مراجعة دليل المالك لمعرفة الميزات والقيود عليها والمعلومات.      6. غير متوافق مع جميع األجهزة      7.  يشحن النظام السلكياً أحد أجهزة PMA أو أجهزة محمولة متوافقة Qi. بعض الهواتف تحتوي على تقنية الشحن الالسلكي 

المدمجة وبعض الهواتف تتطلب محوالً خاصاً / غطاًء خاصاً. لمعرفة أي هاتف متوافق أو أجهزة متنقلة أخرى متوافقة، قم بزيارة موقع my.cadillac.com/learn أو مراجعة موزع الخدمة.      8. مالحظة حول سالمة الطفل: يجب دائماً استخدام أحزمة األمان والروابط الصحيحة لمقاعد األطفال بحسب 
العمر والحجم حتى وسائد الهواء. حتى مع السيارات التي يتوفر فيها نظام تحسس وجود الراكب، يكون األطفال أكثر أماناً عند وضعهم بطريقة صحيحة في المقاعد الخلفية الخاصة باألطفال واألوالد أو الكرسي الرافع. يجب االمتناع عن وضع مقعد األطفال في األمام مع أي سيارة مجهزة بوسادة 

هوائية أمامية نشطة. يرجى مراجعة دليل المستخدم وتعليمات األمان المتعلقة بمقعد األطفال للمزيد من معلومات الحماية.      9. تتوفر خدمة المالحة المتصلة ونقاط االهتمام اآلنية فقط على السيارات المجهزة بشكل صحيح. يتطلب باقة مدفوعة مسبقاً أو باقة تجريبية. توفر تغطية الخريطة في 
الواليات المتحدة وبورتوريكو وكندا.
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 نظام الدفع

 ،)DI( محّرك سعة 6.2 ليتر 8 أسطوانات شحن فائق مع حقن مباشر للوقود
توقيت متفاوت لصمامات العادم )CVVT(، ألومنيوم، بقوة 640 حصان وعزم 
دوران 845.2 نيوتن متر على 3600 دورة في الدقيقة باإلضافة لنظام إدارة 

استهالك الوقود النشط
ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات مع معّزز لألداء وأدوات ناقل الحركة 

مصنوعة من المغنيزيوم
نظام تبريد لزيت المحّرك، تبريد المحرك، ناقل الحركة، تبريد ضغط الهواء 

والترس التفاضلي الخلفي
دفع خلفي

 نظام التعليق والشاسيه

 فرامل Brembo مع 6 مكابس للفرامل األمامية، و4 مكابس للفرامل 
 الخلفية – نظام منع غلق المكابح على العجالت األربع )ABS(، تقنية 

Ferritic Nitro Carburized التجفيف مع دوارات
Brembo Gray مالقط

)eLSD( مجموعة تروس تفاضلية إلكترونية محدودة االنزالق
بطانات فرامل عالية األداء1

نظام إدارة الجر عالي األداء مع تحكّم باالنطالق
نظام توجيه ZF Premium، مستشعر للسرعة، نظام تحويل حركة الترس 

الدائري المسنن عالي األداء، نظام كهربائي
نظام تعليق بتحكّم خاص، مع تحكّم مغناطيسي بالقيادة

عجالت Michelin Pilot Super Sport لفصل الصيف فقط
نظام التحكم بالجر عند كافة السرعات مع تحكم بقوة الفرملة والمحرك

 الشكل الخارجي

غطاء محرك مصنوع من األلياف الكربونية مع فتحات للتهوية
مصابيح تعمل عندما يخفت ضوء النهار

مقابض أبواب قابلة لإلنارة
عادم بأربعة مخارج مصنوع من معدن غير قابل للصدأ

غطاء خزان وقود يمكن إقفاله عن بعد
زجاج، مانع للضوضاء، مغّلف لألبواب األمامية

V-Series  شبك أمامي فئة
مصابيح أمامية عالية األداء مع مصابيح Intellibeam ومصابيح أمامية 

متكّيفة ومصابيح LEDعمودية مميزة 
مرايا خارجية بلون الهيكل يمكن تدفئتها، قابلة للتعديل والخفوت 

األوتوماتيكي من جهة السائق، يمكن إغالقها يدوياً وتتضمن إشارات إلتفاف 
مدمجة

مقبض أمامي لسحب السيارة
زجاج أمامي عاكس ألشعة الشمس

 LED جناح خلفي مع إضاءة وسطية مدمجة مع مصباح توّقف وسطي 
)CHMSL(

فتحة سقف كهربائية UltraView )تتطلب حزمة الفخامة(
LED مصابيح خلفية

إطارات قياس 19 إنش من األلومنيوم المصّوغ المطلي مع إطارات لفصل 
الصيف فقط

Rainsense ماسحات زجاج أمامية تعمل بالتوقيت المتفاوت مع

المقصورة الداخلية

نظام تشغيل عن بعد متكيف يشغل المقاعد القابلة للتدفئة / التهوية( إذا 
كانت مجهزة )، ونظام التحكم بالمناخ، ونظام إزالة الجليد في الزجاج الخلفي

نظام تنقية الهواء تدوير الهواء أوتوماتيكياً لتحسين جودته
مسند يدوي وسطي أمامي وخلفي مع حجرة تخزين مخفية

نظام Bose Centerpoint Surround SoundSystem الصوتي المحيطي مع 
13 مكبر للصوت ونظام إلغاء الضوضاء النشط

بلوتوث3 مع ميزة االتصال دون استخدام اليدين مع خدمة عرض البيانات 
الصوتية مع تقنية التعرف إلى الصوت

نظام كاديالك CUE )نظام تجربة مستخدم كاديالك( مع نظام مالحة 
مدمج5 للمعلومات والميديا مع نظام مالحة مدمج5، مع شاشة LCD باأللوان 

تعمل باللمس مقاس 8 إنش، 2 منافذ USB، منفذ Auxiliary، نظام التعرّف 
على الصوت، هاتف مدمج مع نظام Apple CarPlayTM7 ومتكّيف مع نظام 

AndroidTM Auto
شبكة لمنطقة الشحن

نظام التحكّم بالمناخ بثالث مناطق، أوتوماتيكي مع إعدادات شخصية 
للسائق والراكب األمامي 

كونسول أمامي وسطي مع مسكة مدمجة، مسند يدوي، وحجرة تخزين 
مع غطاء

كونسول علوي يتضّمن إنارة للقراءة وجهاز شامل للتحكّم عن بعد وفتحة 
سقف كهربائية Ultraview وأدوات تحكّم لستارة الزجاج الخلفي الكهربائية 

)في حال توفرها(
نظام تثبيت السرعة إلكتروني، مع ضبط السرعة ومتابعتها

حاملة أكواب عدد 2 في الكونسول األمامي، و2 في المسند اليدوي 
الخلفي

أقفال لألبواب مع برمجة كهربائية لمنع اإلقفال
فرامل إلكترونية لركن السيارة

سجادات أرضية للمقصورة األمامية والخلفية
V لوحة عدادات قياس 12.3 إنش يمكن ضبطها باإلضافة لتصميم خاص بفئة

صندوق تخزين يفتح كهربائياً بكبسة زر، مع قابلية اإلقفال
سقف سيارة مايكروفايبر 

مفتاح EZ يفتح كافة األبواب ويؤّمن الدخول دون مفتاح من جميع األبواب 
وصندوق األمتعة

تشغيل السيارة بكبسة زر
إضاءة لصندوق التخزين، وحامالت األكواب األمامية، والكونسول العلوي، 
وعتبات األبواب في األمام والخلف وجيوب الخرائط، ومقابض المساعدة 

الخلفية، وصندوق األمتعة، وإنارة LED في لوحة العدادات والباب
حزمة الذاكرة تحفظ إعدادات سائقين اثنين، وتشمل مقعد السائق الكهربائي 

والمرايا الخارجية، مع إعادة ضبط لوضعيات الخروج من السيارة.
مرآة الرؤية الخلفية بدون إطار مع ميزة الخفوت األوتوماتيكي 

دواسات رياضية من األلومنيوم
منافذ كهربائية، وصلة Auxiliary 230 فولت عدد 2

مزيل الجليد عن الزجاج الخلفي 
مقاعد

5 ركاب
مقاعد أمامية حاضنة

مقعد خلفي مع ظهر ثابت مع فتحة مسند يد دخول للخلفية يمكن إقفالها
مقاعد السائق والراكب األمامي قابلة للتدفئة

وسائد ومساند الظهر في مقعدي السائق والراكب األمامي قابلة 
)RECARO للتهوية )غير متوفرة في مقاعد

مساند رأسية مع تعديل يدوي حتى 4 وضعيات للمقاعد األمامية
 مقاعد أمامية رياضية للسائق والراكب األمامي حاضنة مع تعديل 

حتى 20 وضعية

باإلضافة لمساند ظهر مع تعديل كهربائي وتعديل يدوي لطول وسائد 
المقاعد المكسوة من الجلد الطبيعي مع مساحات ومساند للظهر من 

األلياف المخملية
V لوحات عتبات األبواب األرضية، أمامية يمكن إنارتها مع عالمة

عجلة قيادة رياضية مكسوة بالجلد قابلة للتدفئة
مع أدوات التحكّم بناقل الحركة والوسائط الصوتية. مركز معلومات القيادة 

)DIC( وأدوات تثبيت السرعة 
عمود مقود، يمكن تعديله وإمالته كهربائياً

جهاز تحكّم عن بعد مع 3 قنوات
أحجبة شمس للسائق والراكب األمامي مع مرايا زينة مضاءة

نوافذ كهربائية، أمامية وخلفية مع ميزة النقرة السريعة للفتح واإلغالق 
تشمل أقفاالً لحماية الركاب في الخلف

شحن السلكي9، نظام شحن آني لألجهزة المحمولة

 السالمة واألمان

وسائد هوائية14 أمامية للسائق والراكب األمامي، وأمامية لمنطقتي الصدر 
والخصر، ولمنطقة الصدر لركاب جانبي المقعد الخلفي، وعند مستوى 

الركبتين للسائق والراكب األمامي، ونظام استشعار وجود الراكب
نظام اإلنذار األوتوماتيكي لركن السيارة10، يتضمن خطوط مساعدة الركن 

في األمام، الخلف مع الخطوط المتعارضة
نظام شد حزام األمان أوتوماتيكياً

Curbview كاميرا
نظام التنبيه لالصطدامات األمامية10

مؤّشر المسافة الفاصلة10
شاشة معلومات10 ملونة بالكامل منعكسة على الزجاج األمامي يمكن 

ضبطها
نظام المساعدة لالنطالق على المرتفعات10

نظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء10
نظام المساعدة على المحافظة على المسار مع نظام التنبيه عند 

االنحراف عن المسار 10
كاميرا في مرآة10 الرؤية الخلفية

نظام التنبيه للسيارات العابرة من الخلف
مقاعد خلفية يمكن فصلها مع مسند ذراع 

كاميرا الرؤية الخلفية تتضمن خطوط توجيهية تُظهر خط سير السيارة عند 
الرجوع إلى الخلف

أحزمة األمان للخصر والكتفين لكافة الوضعيات مع شد إلى المقعد وأنظمة 
شد تدريجي للسائق والراكب األمامي، ومشابك لتعديل الشد في جانبي 

المقعد الخلفي 
نظام إنذار لمنع السرقة مع تقنية تعطيل حركة السيارة

صندوق عّدة ضغط اإلطارات
نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات ال يراقب ضغط الهواء في اإلطار 

االحتياطي

الميزات المتوفرة

مالقط، Brembo حمراء، Brembo ذهبي غامق
حزمة أليف كربونية

شبك أمامي من األلياف الكربونية
حاجب رياح خلفي من األلياف الكربونية

موزع هواء خلفي من األلياف الكربونية
جناح خلفي من األلياف الكربونية

مسجل الفيديو وبيانات األداء
مقاعد RECARO الرياضية قابلة للتدفئة

عجلة قيادة مغلفة بالجلد وتتضمن مقابض لتغيير الحركة
إطارات )يرجى مراجعة المرفق للمزيد من التفاصيل(

 After Midnight إطارات قياس 19 إنش من األلومنيوم المصقول
مع إطارات لفصل الصيف فقط2

  

مـــيـــــزات CTS-V 2019  الــقــيـــاســـيــة

1.  إّن السيارات المجّهزة بهذه البطانات ستختبر تراكماً سريعاً 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. اإلطارات غير المعتمدة قد تغّير من خصائص أداء السيارة. اإلطارات المنخفضة تضمحل بسرعة أعلى. قد تلحق بعض األضرار بالعجالت واإلطارات على الطرقات المتضررة أو من جّراء أسطح الطرقات أو الكبح القوي، الحطام على أنواعه وبعض العقبات. ال 

يتم تغطية هذه األضرار من ِقبل الضمان المحدود للمركبات الجديدة من GM. للمزيد من المعلومات حول االطارات، يرجى زيارة موقع: my.cadillac.com/learnabout/tires أو مراجعة وكيلك المعتمد.      3.  تفضل بزيارة موقع: my.cadillac.com/learn وتعرف على الهواتف المتوافقة.      4. قد يتغير 
نظام تجربة مستخدم كاديالك بحسب الطراز. الوظائف الكاملة تتطلب هاتف ذكي متوافق و Bluetooth . بعض األجهزة يتطلب وصلة USB      5. توفر تغطية الخريطة في الواليات المتحدة وبورتوريكو وكندا      6. غير متوافق مع جميع األجهزة     7. إّن واجهات االستخدام في السيارة هي منتجات تابعة 

لشركة Apple  وتسري الشروط واالحكام التابعة لها. يتطّلب وجود هواتف ذكية متوافقة وحزمة البيانات. Apple CarPaly هي عالمة مسجلة لشركة  Iphone ،Siri .Apple Inc و iTune هي ماركات مسّجلة لشركة Apple Inc، مسّجلة في الواليات المتحدة األميركية والبلدان األخرى.     8. إّن واجهة 
االستخدام في السيارة هي منتج تابع لشركة Google وتسري الشروط واالحكام وشروط الخصوصية التابعة لها.  يتطّلب وجود تطبيق Android Auto على متجر Google Play وهواتف ذكية متوافقة مع نظام  AndroidTM بنظام تشغيل Andoid 5.0 Lollipop أو أحدث. يتم اعتماد خطة أسعار البيانات. 
Android هي عالمة مسجلة لشركة Google L.L.C.     9. يشحن النظام السلكياً أحد أجهزة PMA أو أجهزة محمولة متوافقة Qi. بعض الهواتف تحتوي على تقنية الشحن الالسلكي المدمجة وبعض الهواتف تتطلب محوالً خاصاً \ غطاًء خاصاً. لمعرفة أي هاتف متوافق أو أجهزة متنقلة أخرى متوافقة، 

قم بزيارة موقع my.cadillac.com/learn أو مراجعة موزع الخدمة.     10. يرجى مراجعة دليل المالك لمعرفة الميزات والقيود عليها والمعلومات.
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فــوائـــد الـمــالـــك

إّن مالك سياراتنا يستحق كل شيء. لهذا السبب جميع موديالت 2019 تأتي مجهزة بمجموعة شاملة من 
Cadillac.com/ownership/benefits :الميزات الهامة للمالك. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع

 مالحظة هامة حول التعديالت والضمانات

إّن أي عملية تثبيت أو تعديل على المعدات األصلية )أو الشاسيه( في سيارات شركة جنرال موتورز ال يغطيها الضمان المحدود 
على السيارات الجديدة من شركة جنرال موتورز. إّن الشركة المصّنعة للهيكل والتي تجمع أجزاء السيارة مع التجهيزات أو الترقية 
تكون وحدها المسؤولة عن الضمانات على الهيكل أو المعدات وعلى أية تعديالت )أو أي تأثير من التعديالت( ألي من القطع 

والمكونات أو األنظمة أو أعمال التجميع التي قامت بها شركة جنرال موتورز. ال تتحمل شركة جنرال موتورز أي مسؤولية عن 
سالمة أو جودة التصميم، التفاصيل أو المواد المستخدمة أو الحرفية ألي تعديالت من هذا القبيل.

 المحركات

لقد تم تجهيز منتجات كاديالك بمحركات من إنتاج شركة جنرال موتورز أو بواسطة موردين آخرين لشركة جنرال موتورز حول 
العالم. يمكن استخدام المحركات في منتجات كاديالك أيضاً في الطرازات والموديالت األخرى التي تصنعها جنرال موتورز.

 التجميع

يتم تجميع سيارات كاديالك ومكوناتها بواسطة وحدات تشغيل مختلفة من جنرال موتورز، والشركات التابعة لها أو الموردين 
لشركة جنرال موتورز حول العالم. أحياناً، يكون من الضروري إنتاج سيارات كاديالك بمكونات مختلفة أو من مصادر مختلفة عن 
تلك التي كانت مقررة في األصل. نظراً ألن بعض الخيارات قد تكون غير متوفرة عندما يتم تجميع سيارتك ، عندها نقترح عليك 

التحّقق من أّن سيارتك تتضمن التجهيزات التي طلبتها، أو إذا كان هنالك من تعديالت معينة تتناسب مع طلبك.

مالحظة حول سالمة الطفل 

يجب دائماً استخدام أحزمة األمان والروابط الصحيحة لمقاعد األطفال بحسب العمر والحجم حتى وسائد الهواء. حتى مع 
السيارات التي يتوفر فيها نظام تحسس وجود الراكب، يكون األطفال أكثر أماناً عند وضعهم بطريقة صحيحة في المقاعد 

الخلفية الخاصة باألطفال واألوالد أو الكرسي الرافع. يجب عدم وضع مقعد األطفال في األمام مع أي سيارة مجهزة بوسادة 
هوائية أمامية نشطة. يرجى مراجعة دليل المستخدم وتعليمات األمان المتعلقة بمقعد األطفال للمزيد من معلومات الحماية.

 معلومات حول عملية القطر والسحب والقيادة على الطرقات الوعرة

يرجى زيارة موقع cadillac.com ومراجعة دليل مالك السيارة بعناية للحصول على معلومات السالمة الهامة حول عملية 
السحب والقطر أو القيادة على الطرقات الوعرة في سيارتك.

بعض المعلومات الهامة عن هذا الكتّيب

لقد بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكتّيب شامالً قدر اإلمكان. لكن الشركة تحتفظ بحقها بإدخال أي تعديل في أي وقت 
ومن دون سابق إنذار فيما خص األسعار، األلوان أو المواد أو التجهيزات أو المواصفات أو الطرازات أو توفرها. 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 عن ما هو مذكور وذلك لتعدد مصادر التوزيع ونوعية التجهيزات. قد يطرأ على المعلومات 
المذكورة في هذا الكتّيب بعض. التعديل منذ تاريخ طبعه، لذا يُرجى مراجعة وكيل كاديالك للحصول على كامل التفاصيل. 
أي اختالفات في األلوان المعروضة عن األلوان الحقيقية يعود إلى االختالفات الناجمة عن عملية الطباعة. تحتفظ كاديالك 

بحقها في تحديد مدة سنة الطراز ألي منتج وألي سبب كان، أو في بدء سنوات الطراز وإنهائها في أوقات مختلفة. قد تفقد 
بعض ميزات السيارة فائدتها مع مرور الوقت بسبب تقادمها من التغييرات التكنولوجية. ما لم ُيَنص على خالف ذلك، فإن جميع 

المطالبات تستند على قسم سيارات جنرال موتورز Small-Lux متعددة االستخدامات وأحدث المعلومات التنافسية المتاحة. 
باستثناء سيارات جنرال موتورز األخرى..

األساطيل

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

GMMOBILITY.COM )1-800-323-9935(

تقدم GM Mobility مساعدة مالية للمعدات التكّيفية المؤهلة لجعل السفر على السيارات أسهل لألشخاص ذوي االحتياجات 
.gmmobility.com :المميزة، يرجى زيارة موقع GM Mobility الخاصة أو احتياجات النقل الخاصة. لمعرفة المزيد عن عروض

ضمان محدود للسيارة الجديدة

6 سنوات / 70,000 ميل مع ضمان محدود قابل للتحويل كل سيارة كاديالك 2019 تأتي مع 6 سنوات / 70,000 ميل )أيهما 
يأتي أوالً( مع ضمان محدود قابل للتحويل. 7 / 24 خدمة المساعدة على الطريق، كما تتوفر خدمة النقل المجاني خالل فترة 

الضمان المحدود. يرجى مراجعة وكيل كاديالك للتفاصيل.

ضمان لمدة 4 سنوات \ 50,000 ميل ضمان محدود للسيارة بأكملها. تقّدم كاديالك لكل سيارة من طراز 2019 ضماناً كامالً 
للسيارة بأكملها لمدة 4 سنوات \ 50,000 ميل )أيهما يأتي أوالً: يرجى مراجعة الوكيل للتفاصيل(، من دون خصم، ابتداًء من 

التاريخ األصلي للخدمة الفعلية، للتصليحات المطلوبة بسبب العيوب الناجمة عن المواد و / أو عملية التصنيع. تتم أيضاً تغطية 
عملية التآكل الناتجة عن العيوب بواسطة الضمان المحدود للسيارة بأكملها. باإلضافة إلى ذلك ، ستتم تغطية تآكل الصدأ 

لمدة 6 سنوات / 100,000 ميل )أيهما يأتي أوالً ، يرجى مراجعة الوكيل للتفاصيل(.

 2018© جنرال موتورز. جميع الحقوق محفوظة. إّن العالمات الظاهرة في الكتّيب هي ماركة مسجلة لشركة جنرال موتورز، فروعها والشركات التابعة لها أو المرخصين من قبلها. Apple، iPhone ِوApple CarPlay هي عالمات تجارية لشركة Apple Inc.، ومسجلة في الواليات المتحدة األميركية 
 وبلدان أخرى. Android هي عالمة تجارية لشركة Google LLC. وBrembo هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Brembo. وBose وCenterpoint وAudioPilot هي عالمات تجارية لشركة Bose في الواليات المتحدة والبلدان األخرى. SiriusXM Satellite Radio هي عالمة تجارية مسجلة 

Wi-Fi Alliance هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fiو .SiriusXM Radio Inc لشركة

CTS
CTS اخـتــيــار مـقــاســات

جميع القياسات تعتمد ميلليمتر

CTS -V
CTS-V اخـتــيــار مـقــاســات

جميع القياسات تعتمد ميلليمتر

2911 قاعدة العجالت 
4966 الطول اإلجمالي 
1834 عرض الهيكل 
1453 االرتفاع الكلي 
1560 المسافة بين العجلتين األماميتين 
1567 المسافة بين العجلتين الخلفيتين 

المقاسات الخارجية

2911 قاعدة العجالت 
5019 الطول اإلجمالي 
1834 عرض الهيكل 
1453 االرتفاع الكلي 
1577 المسافة بين العجلتين األماميتين 
1554 المسافة بين العجلتين الخلفيتين 

المقاسات الخارجية

72 ليتر سعة خزان الوقود )غالون، تقريبي( 
388.0 ليتر سعة حّيز األمتعة )قدم مكعب( 
5 عدد المقاعد 

CTS السعة وقدرة التخزين في

72 ليتر سعة خزان الوقود )غالون، تقريبي( 
388.0 ليتر سعة حّيز األمتعة )قدم مكعب( 
5 عدد المقاعد 

CTS-V السعة وقدرة التخزين في

خلفية أمامية   
952  1026 حّيز الرأس 
899  1161 حّيز القدمين 
1392  1445 حّيز الكتفين 
1354  1367 حّيز الجلوس 

المقاسات الداخلية

خلفية أمامية   
952  1026 حّيز الرأس 
899  1161 حّيز القدمين 
1392  1445 حّيز الكتفين 
1354  1367 حّيز الجلوس 

المقاسات الداخلية

1453 ملم

1567 ملم 1560 ملم

2911 ملم

1834 ملم

4966 ملم
طــراز CTS واألرقام المعروضة

1. الحمولة تُحتســب بحســب الوزن والتوزيع.



C T S

C T S - V

2 0 1 9 Cاإلطارات T S كــاديــالك 

إطــارات قيــاس 17 إنش من األلومنيوم 
مــع طالء نهائي

قياســية علــى CTS: تتضمن إطارات 
لجميــع الفصــول، blackwall، مقاومة 

لتفريــغ الهواء

 إطــارات قيــاس 19 إنش مــن األلومنيوم المصّوغ 
مــع طالء فاخر

CTS-V قياســية على
قيــاس: 19 إنــش x 9.5 إنــش أمامــي، 19 إنــش x 10 إنش 
خلفــي P265/35R19 أمامــي و P295/30R19 خلفــي 

رياضيــة، لفصــل الصيــف فقط، إطارين فقط

 إطارات قياس 19 إنش مـن األلومنيـوم
AFTER MIDNIGHT مـع طـالء فائق اللمعان بلون

CTS-V متوفرة على
قياس: 19 إنش x 9.5 إنش أمامي،19 إنش x 10 إنش 

خلفي P265/35R19 أمامي و P295/30R19 خلفي 
رياضية، لفصل الصيف فقط، إطارين فقط

 إطــارات قيــاس 18 إنش من األلومنيوم  
فائــق اللمعان

متوفــرة علــى CTS فئــة الفخامة وفئة 
الفخامــة المميــزة، تتضمــن: إطارات لجميع 

الفصــول، blackwall، مقاومــة لتفريغ 
 V-Sport الهــواء متوفــرة على فئة 

و V-Sport  فئــة الفخامــة المميــزة

إطــارات قيــاس 18 إنش من األلومنيوم 
المصــّوغ فائــق اللمعان مــع جيوب مطلية 

After Midnight بلــون
 V-Sport و CTS-V Sport قياســية على
الفخامــة المميــزة ومتوفرة مــع تقليمات 

قياسية

1.  اإلطارات المنخفضة تضمحل بسرعة أعلى. قد تلحق بعض األضرار بالعجالت واإلطارات على الطرقات المتضررة أو من جّراء أسطح الطرقات أو الكبح القوي، الحطام على أنواعه وبعض العقبات. ال يتم تغطية هذه األضرار من ِقبل الضمان المحدود للمركبات الجديدة من جنرال 
موتورز. للمزيد من المعلومات الهامة الخاصة باإلطارات والعجالت يرجى زيارة موقع: my.cadillac.com/learnabout/tires أو مراجعة وكيلك المعتمد.     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 جنرال موتورز المعتمدة. المجموعة غير المعتمدة قد تغّير من خصائص أداء السيارة. للمزيد من المعلومات الهامة الخاصة باإلطارات والعجالت يرجى زيارة موقع: my.cadillac.com/learnabout/tires أو مراجعة وكيلك المعتمد



JET BLACK 
ACCENTS

CTS مــقــصـــورة  Cخــيـــارات  T S - V خـــيــــارات مـقـصــــورة 

أسطح جلدية
LIGHT PL ATINUM

مساحات
JET BL ACK

 مســاحات من خشب
 SAPELE فائــق اللمعان

مســاحات جلديــة SEMI-ANILINE مع تقليمات 
وظهــر مقاعــد من األقمشــة الجلدية المدبوغة

JET BL ACK

مساحات
JET BL ACK

مســاحات من األلياف 
Vالكربونية

مســاحات جلديــة SEMI-ANILINE مع تقليمات 
وظهــر مقاعــد من األقمشــة الجلدية المدبوغة1

RECARO JET BL ACK

مساحات
JET BL ACK

مســاحات من األلياف 
Vالكربونية

مســاحات جلديــة SEMI-ANILINE مع تقليمات 
وظهــر مقاعــد من األقمشــة الجلدية المدبوغة

LIGHT PL ATINUM

مساحات
JET BL ACK

مســاحات من األلياف 
Vالكربونية

مســاحات جلديــة SEMI-ANILINE مع تقليمات 
وظهــر مقاعــد من األقمشــة الجلدية المدبوغة

RECARO LIGHT PL ATINUM

مساحات
JET BL ACK

مســاحات من األلياف 
Vالكربونية

مســاحات جلديــة SEMI-ANILINE مع تقليمات 
وظهــر مقاعــد من األقمشــة الجلدية المدبوغة

JET BL ACK

مساحات
SAFFRON

مســاحات من األلياف 
Vالكربونية

مســاحات جلديــة SEMI-ANILINE مع تقليمات 
وظهــر مقاعــد من األقمشــة الجلدية المدبوغة

RECARO JET BL ACK

مساحات
SAFFRON

مســاحات من األلياف 
Vالكربونية

مقاعد بمســاحات جلدية
JET BL ACK

مساحات
JET BL ACK

 مســاحات من خشب
 SAPELE الطبيعــي

مقاعد بمســاحات جلدية
LIGHT CASHMERE

مساحات
JET BL ACK

 مســاحات من خشب
BLACK OLIVE ASH 

مقاعــد جلدية1
JET BL ACK

مساحات
JET BL ACK

مســاحات من األلياف 
الكربونية

مقاعــد جلدية1
LIGHT CASHMERE

مساحات
JET BL ACK

مســاحات خشبية
BLACK OLIVE ASH

Semi-Aniline1 مقاعــد جلدية
JET BL ACK

مساحات
MORELLO RED

مســاحات من األلياف 
MORELLO RED الكربونيــة

Semi-Aniline1 مقاعــد جلدية
KONA BROWN

مساحات
JET BL ACK

مســاحات خشــبية طبيعية
ELM Wood

مقاعد بمســاحات جلدية
LIGHT PL ATINUM

مساحات
JET BL ACK

مســاحات من األلومنيوم

1. متوفــر بكلفــة إضافية.



الــخـارجـيــة   CTS الــخـارجـيــة ألـــوان   CTS-V ألـــوان 

 RAVEN RAVEN أسود  أسود  فضي معدني

أبيض كريســتال 3 طبقات1أزرق DARK ADRIATIC معدنــي1

أحمــر OBSESSION طبقتين1

أحمــر OBSESSION طبقتين1

غير المع1  S AT I N رمــادي 

معدنــي غير المع

VELOCITY أحمر 

أزرق WAVE معدنــي

أبيض كريســتال 3 طبقات1

STELL معدني1 AR أســود

1. متوفــر بكلفــة إضافية.


