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ما أن تنطلق

تشعرك أن الغاية في الرحلة.. قبل الوجهة.

فترسم مالمح جديدة للطرقات وتستقطب أنظار من حولها

وتفتن الجميع، بما فيهم أنت، بجمال خطوطها.

إسكاليد وليدة رغبة بالتفوق. 

في تصميمها وأدائها جرأة ملموسة 

وفي حضورها قوة يتنحى لها اآلخرون.

إنها حقاً الرمز.

إنها حقاً كاديالك. 

إسكاليد 2020
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السيادة 
على الطريق

عندما تجلس وراء مقود إسكاليد 2020 فإنك بكل تأكيد ستلمس بنفسك أنها ليست مركبة عادية. 

إنك على متن تحفة غنية بتراثها. فعلى مدى 20 عاماً لطالما تألقت كاديالك وتفوقت على غيرها 

من السيارات. خطوط خارجية جريئة تنفرد بطلّتها، تكّملها مقصورة رحبة بتصاميم فخمة. 

تمنحك إسكاليد 2020 تجربة استثنائية بفضل تفّوقها في الحرفية واالبتكار والوظيفية واألداء. 

فكل تفصيل من تفاصيل إسكاليد تم تصميمه بدقة وعناية ليرضي جميع تطلعاتك. بدءاً من الشبك 

األمامي في فئة بالتينوم بلمسات كرومGalvano ، باإلضافة إلى عجالت قياس 22 إنش بطالء 

فاخر ولمسات من الكروم تعكس األناقة والقوة والتصميم. الرقي بكل أوجهه.

إسكاليد فئة بالتينوم بلون أبيض كريستالي 3 طبقات. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.
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تناغم الفكرة مع التطبيق. تتمتع إسكاليد 2020 بخاصية فريدة هي كونها متينة ومرنة في آن واحد. فهي تتأقلم مع احتياجاتك بفضل صف 

المقاعد الثالث القابل للطي كهربائياً لتحظى بحيز تخزين يصل إلى 3398 ليتراً 1 كحد أقصى. الرفاهية بكل فعالية مع لمسة زر.

رؤية صافية. تمتاز مصابيح إسكاليد األمامية بشكلها الفريد حيث تم تركيبها بـ5  حبات كريستال فوق 

بعضها البعض، مستخدمة تكنولوجيا LED إلنارة الطريق بشكل تام. بينما تقوم مصابيح المنعطفات 

LED بتحويل الضوء عند االنعطاف إلضاءة كل زاوية.

1. األمتعة وقدرة التحميل يحدها الوزن وطريقة توزيعها. احصل على المزيد من المساحة عند طي الصفين الثاني والثالث.



2 0 2 0 كــاديــالك إســكـالــيـــدفخامة المقصورة الداخلية

رحابة هائلة ال مكان 
فيها للمعتاد

أجود الجلود والقص المتقن والخياطة الدقيقة تجسيد للحرفية المتفوقة. أمر تلمسه بنفسك ما أن 

تدخل إسكاليد 2020. لتشعر بالراحة التي تقدمها مقاعدها المصنوعة بجلد Kona Brown البني، 

ما عليك سوى الجلوس فيها واإلمساك بالمقود المغّلف بجلد Turin والتنّعم بما يحيط بك من 

أناقة مطلقة. ودع مقصورة إسكاليد 2020 تغمرك بأجوائها الوثيرة

مقصورة إسكاليد فئة الفخامة المميزة بخيار جلد Kona Brown البني. تظهر مع التجهيزات المتوفرة.
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استمتع بالمشهد. وإن كان خلفك. ال شيء في إسكاليد 2020 اعتيادي، وال حتى مرآة الرؤية الخلفية. حيث تستطيع كاميرا الرؤية الخلفية 

المبتكرة والمتوّفرة أن تبّث فيديو مباشر على مرآة الرؤية الخلفية1. أمر يمنحك مجال رؤية يفوق ذلك الذي تقدمه مرآة الرؤية الخلفية العادية، 

ويمكنها التحّول مجدداً لحالة الرؤية الطبيعية بحركة بسيطة.

يمكنك الحصول على رؤية شاملة وموّسعة لما يوجد مباشرة خلف السيارة من خالل كاميرا الرؤية الخلفية )A( مقارنًة 

)B( بمرآة الرؤية الخلفية التقليدية

1. يرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.
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ُصنعـت 
لتتجـرأ

إسكاليد 2020 تلفت النظر إليها من كل زواياها، وقفة فيها شجاعة المحارب، وفخر المنتصر. 

روح تفيض بالجرأة وقوة تتخطى ما سبق.

واجهة هذه السيارة الرياضية المتعّددة االستخدامات تزدان بشبك بالتينوم محاط بمصابيح ذات 

.Galvano نظام إنارة فريد من نوعه أمامي وبلمسة جريئة من كروم

وفي جانبيها عجالت قياس 22 إنش مطلية مع لمسات من الكروم عالوة على مظهرها الجذاب 

تخفف الوزن، وتزيدها القوة.

أما تصميم واجهة إسكاليد 2020 الخلفية، فيعتني بأدق التفاصيل. حيث تزّودك األضواء الخلفية 

بتقنية LED المتطّورة بإنارة ساطعة. وماسحة الزجاج الخلفي تختفي في حال عدم استخدامها 

لتحتمي من العوامل الجوية وتحافظ على جمالية تصميم خطوط السيارة. فال عجب أن تخطف 

كاديالك إسكاليد 2020 األضواء أينما حّلت.

142
مصباح LED خارجي

قطر عجالت مميزة قياسية

22 إنش 

أعلى اليمين: مصابيح أمامية LED بالكامل. في األعلى: إسكاليد بالتينوم بلون أسود Raven مع عجالت بريميوم مطلية مع لمسات من الكروم.
في األسفل: طالء بلون رمادي Shadow معدني، مصابيح خلفية على هيئة شفرة. تظهر المركبتان في األعلى واألسفل مع التجهيزات المتوفرة
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أهالً بك في عالم يسوده الذوق الرفيع. ما أن تدخل إسكاليد 2020 تلفك العظمة التي 

استلهمت منها. يجتمع الزجاج األمامي العازل للصوت مع األبواب الثالثية اإلغالق، لتحظى 

 Bose بالهدوء التام داخل المقصورة. ما يتيح لك االستمتاع بنقاء صوت يوفره لك نظام

Centerpoint® Surround Sound  عبر 16 مكبراً للصوت. ويوّفر نظام الترفيه في المقاعد 

الخلفية)RSE(  الذي يضم شاشة قياس 9 إنش، ونظامBlu-ray™، وإمكانية قراءة بيانات 

MP3 ، وسّماعَتي رأس السلكية، باإلضافة إلى منفذ HDMI وUSB1. يتيح نظام التحكم 

بالمناخ بثالث مناطق في إسكاليد 2020 لكل من السائق والركاب في األمام والركاب في 

الخلف التحكم بالحرارة بشكل فردي. وال يقتصر األمر على المناخ الداخلي للمقصورة، بل 

يشمل الدواسات القابلة للتعديل كهربائياً، وعمود مقود قابل للتعديل والتدفئة. 

أما إذا كنت ترغب براحة أكبر واالسترخاء في مقعدك، فتوفر لك حّيز أرجل أوسع ورحابة تتسع 

بكل سهولة لثمانية ركاب. على متن إسكاليد 2020 رحالتك اليومية تأخذك إلى عالم آخر.

 Bose مكبر صوت ضمن نظام
CenterPoint Surround Sound

16
قياس الشاشة الخلفية

9 إنش 

1. غير متوافق مع جميع األجهزة.

أعلى اليمين: تقليمات استثنائية. في األسفل إلى اليمين: 16 مكبر صوت ضمن نظامBose CenterPoint Surround Sound . في األسفل إلى اليسار: مقصورة داخلية رحبة. في األعلى: نظام الترفيه والمعلومات في المقاعد الخلفية.
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ليست مجّرد قيادة، إنها شعور يقودك. تم تصميم إسكاليد 2020 لتناسب جميع الفصول 

وتتأقلم مع كل الطرقات وتلبي مجمل المناسبات وتعزز مزاجك. وبفضل ميزات كقابلية تدفئة 

المقاعد األمامية والمقاعد الخلفية الجانبية، ال عجب أن تشعر براحة قصوى داخل المقصورة، 

فكل راكب يحظى بعناية خاصة وفردية.

اختر من 18 وضعية مختلفة لراحتك وفّعل خاصية التدليك ودلل نفسك كما ما تريده. ولمزيد 

من الرفاهية، المقاعد مكسوة بجلد Semi-Aniline الوثير وحتى المقود ولوحة العدادات 

والتحكم مغلفة بجلود فاخرة. وتم اختيار أقمشة جلدية مدبوغة لبطانة السقف واألبواب 

عالوة على لمسات من الخشب تم إضافتها لتعزز شعورك بالفخامة.
للمقاعد أمامية المتوّفرة 

مع خاصية التدليك

18 وضعية
حتى 17 ليتر مساحة كونسول التخزين 

في الوسط

17

الصفحة المقابلة: مقاعد أمامية قابلة للتدفئة. هذه الصفحة، أعلى اليمين: نظام الترفيه في المقعد الخلفي في فئة بالتينوم. أعلى اليسار: كونسول التخزين في الوسط. في األسفل: تقليمات استثنائية.



2 0 2 0 كــاديــالك إســكـالــيـــدالـتـكـنـولـوجـيــا: الـســالمـة

نظام تثبيت السرعة التفاعلي – 

نظام التنبيه من االصطدامات 

األمامية المتطّور

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

نظام التنبيه للمنطقة 
الجانبية العمياء

نظام التنبيه عند تغيير المسار

تظهر مواصفات مختارة للسالمة.

 ابتكاراٌت متفوقة 
تحيطك باألمان

استباق الحدث
تستطيع إسكاليد 2020 بفضل نظام الفرملة 

األوتوماتيكية األمامية والخلفية المتوّفر، استشعار 
حدوث اصطدام أمامي أو خلفي، وتفعيل الفرامل 

أوتوماتيكياً، فيساعدك على تخفيف شدة االصطدام 
والحفاظ على سالمتك.

تفكيٌر سّباق
يراقب نظام التنبيه من االصطدامات األمامية الحركة

المرورية أمام المركبة، ويقوم بتنبيهك عند احتمال
حصول تصادم.

تكنولوجيا تحميك من المطر
ما أن تشعر إسكاليد 2020 بأولى قطرات المطر، 
تعمل ماسحات الزجاج Rainsense تلقائياً وتقوم 

بتعديل سرعتها بما يتالءم مع حّدة هطول األمطار. 
عندما يتّم تشغيل ماسحات الزجاج، تعمل الفرامل مع 

ميزة التجفيف التلقائّي على وضع لّبادات الفرامل 
على مقربة من الدّوارات أوتوماتيكياً للتخّلص من 

الرطوبة وتحسين األداء.

الثابتة السالمة 
تواجهك العديد من المواقف على الطريق، في 

حاالت الفرملة أو المناورات الطارئة، يتم تفعيل نظام 
الشد األتوماتيكي لحزام األمان المتوفر ليبقيك في 

مكانك وما أن يعود األمور إلى حالة طبيعية يستعيد 
الحزام وضعيته السابقة.

االستقامة.. في الطريق
تم تزويد إسكاليد 2020 بنظام المساعدة على 

المحافظة على المسار الذي يعمل، بفضل أنظمة 
المراقبة التي تستشعر حدود 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.

ال شيء يفوتك
يقوم نظام التنبيه عند تغيير المسار القياسي 
بمراقبة المناطق تمتد إلى أبعد من المنطقة 

الجانبية العمياء، وإطالق إشارات تحذيرية من خالل 
شعار المرآة الجانبية لتحذيرك عند اقتراب مركبة 

مسرعة. يقوم نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء 
القياسي 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.

ال تخّلف شيئاً وراءك
تقوم كاميرا الرؤية الخلفية تلقائياً بعرض صورة 

مباشرة لما يوجد خلفك. ترسم شاشة نظام تجربة 
مستخدم كاديالك خطوطاً إرشادّية على الصورة 

للمسار الذي تسلكه، ما يساعدك على رؤية كل ما 
قد يعترض طريقك.

تلفت االنتباه... بكل لطف
نظام المقعد المنّبه للسالمة في كاديالك المتوّفر 
والحاصل على براءة اختراع، يرسل نبضات خفية إلى 

الجهة اليسرى أو اليمنى، أو الجهتين معاً لمقعد 
السائق، معلناً عن الجهة المعّرضة للخطر.

مجال محسوب بدقة
يعمل نظام تثبيت السرعة التفاعلي - المتطّور على 
استخدام تقنية الرادار للحفاظ على مسافة محددة 

بين سيارتك وبين السيارة التي أمامك.

الرجوع إلى الخلف وعينيك إلى األمام
عند الرجوع للخروج من الموقف، يقوم نظام التنبيه 
للسيارات العابرة من الخلف القياسي بتحذيرك من 

السيارات القادمة من جهتي السيارة من خالل
إنذار صوتّي أو تنبيه نابض عبر نظام المقعد المنبه 

المتوّفر. للسالمة 

نظرة متفّوقة
نظام الرؤية المحيطة يؤّمن رؤية شاملة كعين الطير 

للمنطقة المحيطة بالسيارة عند السرعات المنخفضة 
أو عند الرجوع إلى الخلف، ما يعّزز تنّبهك عند 

المناورة بسرعات منخفضة.

إّن مّيزات األمان 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 في أداء مّيزات األمان. يرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.
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عراقة الماضي تكنولوجيا المستقبل. منذ أن تم ابتكار إسكاليد ُصممت سّباقة. فهي مجّهزة 

بتكنولوجيا متطّورة تفهم احتياجاتك ورغباتك. بفضل نظام دخول السيارة بدون مفتاح، يمكنك فتح 

أبواب إسكاليد وإغالقها أوتوماتيكياً. واالبتعاد عنها، وبضغطة على زر التشغيل، تنطلق بكل يسر 

وسهولة، كل ذلك دون استخدام المفتاح. تتضمن أيضاً نظام تشغيل السيارة عن ُبعد، لتتمكّن من 

تشغيل السيارة عن بعد 91 متراً وتشغيل التحكم بالمناخ لتستقبلك المقصورة بأنسب حرارة كما 

يمكنك شحن أجهزتك الذكية مع قابلية الشحن الالسلكي1.

شّغل مركبتك عن بعد 91 متراً مع 
نظام تشغيل السيارة عن بُعد

91

1. يقوم النظام بشحن أحد هواتف PMA أو Qi المتوافقة السلكياً. تتمّيز بعض الهواتف بتكنولوجيا الشحن الالسلكّي المدمجة، بينما تتطّلب بعض الهواتف األخرى محوالً/غالفاً خلفياً. 

لمعرفة إذا كان الهاتف أو الجهاز متوافقاً يرجى مراجعة my.cadillac.com/learn أو استشارة شركة الهاتف.
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 تصاميم عصرية تكنولوجيا تسبق عصرها. لقاء جمال المظهر بغنى الجوهر. وراء طلّتها المهيبة 

تكنولوجيا تزّودك بالمعلومات التي تريدها دون أن تبحث عنها. تبث شاشة المعلومات المتوفرة 

المنعكسة على الزجاج األمامي معلومات مختارة، فيبقى نظرك على الطريق. أما شاشة 

العرض القابلة للتخصيص قياس 12 إنش فتسمح لك بعرض بيانات المركبة، والترفيه ووسائل 

التواصل والمالحة.

يعزز نظام الرؤية المحيطة1 تنّبهك عند المناورة بسرعات منخفضة حيث يؤّمن رؤية شاملة كعين 

الطير للمنطقة المحيطة بالسيارة عند السرعات المنخفضة أو عند الرجوع إلى الخلف.

نظام آخر يمّيز إسكاليد 2020، إمكانية ركن سيارتك وأنت بداخلها دون استخدام يديك. نظام 

المساعدة على الركن األوتوماتيكي1  يقود المركبة لكي يساعدك على ركنها في مواقف 

موازية أو عمودية بينما تقوم أنت بالتحكم بسرعتها وبفرملتها.

 أنماط مشاهدة مع شاشة المعلومات 
المنعكسة على الزجاج األمامي

4
قياس شاشة العرض القابلة للتخصيص

12 إنش 

1.  إّن مّيزات األمان 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 في أداء مّيزات األمان. يرجى قراءة دليل المالك للمزيد من المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.

إلى اليمين: شاشة المعلومات المنعكسة على الزجاج األمامي. في األعلى: نظام المساعدة على الركن األوتوماتيكي.
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 زمجرة تعلن 
عن حضورها

إسكاليد 2020 هي رحلة قيادة متجاوبة وسلسة وقوية كل مرة. تجمع بين األداء التفاعلي 

المتفوق والمناورة االستثنائية. 

سيارة شرسة في قلبها محرك V8 سعة 6.2 ليتر وبقوة 420 حصاناً، مع ناقل حركة أتوماتيكي 

ذكي بعشر سرعات، ينتقل من سرعة إلى أخرى بطريقة سلسة وفي غاية الفعالية. تضمن 

التكنولوجيا المستخدمة في أنظمة التوقيت المتفاوت المستمر لصمامات العادم وحقن 

الوقود المباشر ونظام إدارة استهالك الوقود النشط، االستفادة القصوى من عزم الدوران 

البالغ 621 نيوتن متر.

يسمح لك نظام الدفع الرباعي باختيار أنماط قيادة تناسب رغباتك، ويمكنك التنقل بين نمط

AUTO، و 2WD، و 4WD HI للقيادة اليومية و 4WD LOW للطرق التي قد تشكل تحدياً. وتمنحك 

فئة القطر القياسية المتوفرة قدرة قطر حمولة 3674 كغ1، تتخطى كل احتياجاتك مهما كانت 

والنتيجة، أداء متجاوب أياً كانت حالة الطريق

 420
V8 قوة األحصنة التي يولدها محرك

سرعات لدى ناقل الحركة األوتوماتيكي

10

كغ قدرة القطر القصوى1

3674

1. قبل شراء سيارة أو استخدامها للقطر، قم بمراجعة دقيقة لقسم القطر في دليل المالك. قد يقّلل وزن الركاب والحمولة والخيارات أو األكسسوارات من الوزن الذي يمكن قطره.
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إسكاليد وإسكاليد EVS 2020 الميزات القياسية

القوة المحركة

محرك V8 سعة 3.6 ليتر  بقوة 420 حصاناً وعزم دوران 621 نيوتن متر عند 
4100 دورة بالدقيقة، مع نظام إدارة استهالك الوقود النشط وأنظمة 

التوقيت المتفاوت المستمر لصمامات العادم، وحقن الوقود المباشر، ومبّرد 
زيت خارجي 

ترس تفاضلي خلفي  قابل لإلغالق، للتشغيل الثقيل
ناقل حركة  بـ 10 سرعات للتشغيل الثقيل، نمط يدوي، وضع السحب/الجر 
نظام دفع رباعي  يتحكم به السائق: دفع ثنائي، دفع أوتوماتيكي، دفع 

رباعي سريع، دفع رباعي بطيء، وضع محايد

الشاسيه ونظام التعليق

الفرامل  4 أقراص مهّواة على العجالت مع نظام مانع لالنسداد ودورات 
DuraLife، والنظام المساعد على صعود المنحدرات

نظام التوجيه  بالمسنن والبنيون مع نظام كهربائي مساعد تفاضلي
نظام تعليق  أمامي مستقل مع لولب ممتص للصدمات/خمس

وصالت خلفية
نظام التحكّم المغناطيسي بالقيادة  مع خاصية اختيار نمط القيادة الرياضي

تجهيزات القطر  للتشغيل الثقيل

المّيزات الخارجية

نظام اإلغالق التفاعلي للشبك
سكك مساعدة  مدمجة

فتحة وقود بدون غطاء داخلي
الزجاج  زجاج أمامي عازل للصوت، عازل مقاوم لوهج أشعة الشمس على 

الزجاج األمامي
نظام دخول السيارة بدون مفتاح  ويشمل الدخول من جميع األبواب األربع 

والباب الخلفي
باب خلفي يفتح كهربائياً  دون استخدام اليدين مع قابلية البرمجة عند 

االرتفاع المرغوب فيه
المصابيح LED أمامية كاشفة إلى األعلى واألسفل، ومصابيح كاديالك 

للتحديد لالستخدام خالل النهار ومصابيح LED خلفية على هيئة شفرة
المرايا  قابلة للتدفئة وقابلة للتعديل والطي كهربائياً ومزودة بنظام مساعد 
على رؤية المنحنيات، ومؤشرات االلتفاف، ومصابيح الطرق الموحلة، والتعتيم 

التلقائي لجهة السائق
العجالت  قياس 22 إنش مع 7 قضبان شعاعية ولمسات من الكروم/النيكل 

اللؤلؤي )يرجى مراجعة الصفحة المطويّة للمزيد من التفاصيل(
الماسحات  نظام تحسس المطر األمامي

ماسحات خلفية متناوبة مع غاسالت

المقصورة الداخلية

نظام تشغيل السيارة عن ُبعد
دواسات قابلة للتعديل  كهربائياً مع ذاكرة

نظام صوتي ممتاز بـ16 مكبر صوت ®Bose® Centerpoint نظام صوتي 
 CD/MP3 1، ووصلة صوتية ثانوية، ومشغل بيانات USB محيط، و3 منافذ

بقرص واحد.
بلوتوث®2   لالتصال دون استخدام اليدين، بّث البيانات بصورة آنية، وتقنية 

التعرّف إلى الصوت
نظام تجربة مستخدم كاديالك3  مع نظام مالحة ونظام تحكم بالمعلومات 

مدمج مع شاشة LCD عرض 8 إنش ملونة تعمل باللمس.
الكونسول الوسطي

حاملة أكواب مزدوجة مع غطاء
شحن ال سلكي4  لألجهزة المحمولة

مجال تخزين مغطى مع مأخذ كهربائي مساعد ومنفذين 1USB ومأخذ 
كهربائي بقوة 230 فولت، ومأخذ كهربائي مساعد يستطيع ركاب الصف 

الثاني استخدامه
نظام تثبيت السرعة اإللكتروني  مع إمكانية استعادة السرعة

مؤشرات السرعة 12 إنش  يمكن تعديلها من خالل مركز معلومات القيادة 
إلى وضعيتين: متوازن ومعزز

نظام دخول السيارة بدون مفتاح  مع زر تشغيل السيارة
مصابيح LED  إلضاءة داخل إسكاليد، ومقابض أبواب مضاءة، وحيز تخزين 

الباب، والكونسول، وحيز القدمين
باقة الذاكرة وتشمل إعدادين مسبقين لوضعية مقعد السائق، وضعية 

المرايا الخارجية، ونظام عمود التوجيه القابل لالنحناء/التداخل كهربائياً، 
ودواسات قابلة للتعديل كهربائياً

مرآة الرؤية الخلفية القابلة للخفوت تلقائياً
المالحة6 مدمجة مع نظام تجربة مستخدم كاديالك3، 

المقاعد
مقاعد مغلفة بالجلد )الصف األول والثاني(

مقاعد أمامية حاضنة قابلة للتعديل كهربائياً في 12 وضعية وتشمل
4 وضعيات قابلة للتعديل كهربائياً لوسادة أسفل الظهر

 مقاعد الصف األمامي قابلة للتدفئة والتبريد مع قابلية التعديل 
في 3 وضعيات

مقاعد الصف الثاني قابلة للتدفئة مع قابلية التعديل في 3 وضعيات
مقاعد الصف الثاني المتصلة والقابلة للفصل بنسبة 60/40 قابلة للسحب 

والطي يدوياً
مقاعد الصف الثالث المتصلة والقابلة للفصل بنسبة 40/60 مع قابلية الطي 

كهربائياً إلى أعلى وإلى أسفل
عمود توجيه  قابل لالنحناء والتداخل كهربائياً

المقود  قابل للتدفئة ومغلف بالجلد ومزود بأزرار تحكم مدمجة لمركز 
معلومات القيادة بما فيها التحكم في الصوت ونظام البلوتوث للتحكم في 

واجهة الهاتف والسرعة
نظام مراقبة ضغط اإلطارات  ال يراقب اإلطار االحتياطي

تحكم بالمناخ بثالث مناطق  أوتوماتيكي مع إعدادات فردية للسائق والراكب 
األمامي وركاب المقاعد الخلفّية

نظام التحكّم عن ُبعد الشامل  3 قنوات يمكن برمجتها
نوافذ كهربائية أمامية بنظام فتح وإغالق سريع، ونوافذ خلفية بنظام فتح سريع

السالمة واألمان

وسادات هوائية5  وسادة أمامية للسائق والراكب األمامي تفتح على 
مرحلتين، وسادة هوائية أمامية مدمجة في مقعد السائق، وسادتان جانبيتان 
مدمجتان في كل من مقعد السائق والراكب األمامي للحماية من الصدمات 

على مستوى الصدر الصدر والحوض وسادات جانبية مع مستشعر لالنقالب
نظام المساعدة األوتوماتيكية عند ركن السيارة
نظام إنذار عند ركن السيارة6  في األمام والخلف

كاميرا الرؤية الخلفية6 مع خطوط إرشاديّة
نظام Stabilitrak للتحكم اإللكتروني في الثبات  مع التحكم في االنقالب 

وجعله أقل خطورة
رؤية محيطة6  رؤية شاملة للمنطقة المحيطة بالسيارة

نظام منع السرقة  مع تقنية توقيف المحّرك

.USB لتتعرف على الهواتف المتوافقة مع السيارة.     3. قد تختلف الوظائف بحسب الطراز. يتطّلب تشغيل الوظائف الكاملة أجهزة بلوتوث متوافقة وهواتف ذكية متوافقة، وبعض األجهزة تتطلب وصلة  my.cadillac.com 1. غير متوافق مع جميع األجهزة.     2. راجع موقع
4. يقوم النظام بشحن أحد هواتف PMA أو Qi المتوافقة السلكياً. تتمّيز بعض الهواتف بتكنولوجيا الشحن الالسلكّي المدمجة، بينما تتطّلب بعض الهواتف األخرى محوالً خاصاً/غالفاً خلفياً خاصاً. لمعرفة إذا كان الهاتف أو الجهاز متوافقاً يرجى مراجعة my.cadillac.com/learn أو استشارة شركة الهاتف.
5. 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 تماماً 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.
6. يرجى قراءة دليل المالك للحصول على المعلومات الهامة المتعّلقة بالسالمة.

فئة بالتينوم
استمتع بالميزات القياسّية باإلضافة إلى:

سكك مساعدة مدمجة تتراجع كهربائياً مع مصابيح LED إلضاءة األرضية
فئة مساعدة السائق6

نظام تثبيت السرعة التفاعلي - المتطّور مع مجموعة سرعة كاملة، قابل 
للتبديل

نظام شد أحزمة األمان األوتوماتيكي
نظام فرملة للركن كهربائي

نظام التنبيه من االصطدامات األمامية
نظام الفرملة األوتوماتيكية األمامية والخلفية

مصابيح IntelliBeam أتوماتيكية عالية األداء – وضع التشغيل/اإليقاف
نظام المساعدة على المحافظة على المسار مع نظام التنبيه عند 

االنحراف عن المسار
كاميرا الرؤية الخلفية6 مع نظام غسل للكاميرا

شاشة معلومات منعكسة على الزجاج األمامي ذات 4 ألوان وقابلة 
إلعادة اإلعداد

مقاعد الصف الثاني المتصلة والقابلة للفصل بنسبة 60/40 قابلة للسحب 
والطي كهربائياً

فتحة سقف قابلة لالنحناء واالنزالق كهربائياً مع الفتح/اإلغالق السريعين 
وستار الوقاية من الشمس

نظام الترفيه في المقعد الخلفي )RSE( المزّود بنظام Blu-ray، وشاشة 
9 إنش ملونة قابلة للطي، وجهاز تحكم عن بعد، ومنفذ HDMI ومنفذ 

 USB 1، إنارة مخفية LED، سماعات رأس السلكية عدد 2 بقناتين 
)4 مع ESV(، شاشة 9 إنش لمقاعد الصف الثالث ملونة وقابلة للطي 

)في إسكاليد ESV فقط(
LED ،مصابيح أمامية للمنعطفات

 مقابض أبواب مضيئة

 مّيزات متوفرة

مقاعد الصف الثاني حاضنة، قابلة للسحب والطي كهربائياً
العجالت )يرجى مراجعة الصفحة المطويّة للمزيد من التفاصيل(

 عجالت من األلمنيوم قياس 22 إنش بـ7 قضبان شعاعية مزدوجة 
المعة

عجالت 22 إنش بـ12 قضيباً شعاعياً

استمتع بميزات فئة الفخامة المميزة باإلضافة إلى:

كونسول التخزين األمامي مبّرد مع تخزين له غطاء، مخزنين كبير وصغير، حاملة 
أكواب مزدوجة، التحكم في نظام التكييف أوتوماتيكياً والتحكم بتدفئة صف 

المقاعد الثاني )داخل الكونسول: مأخذ كهربائي مساعد، ومنفذين USB ومأخذ 
أجهزة صوتية( مأخذ كهربائي بقوة 230  فولت ومأخذ كهربائي مساعد يمكن 

لركاب الصف الثاني استخدامه 
لوحة عدادات مغلفة بالجلد، مع جزء الباب العلوي والكونسول في الوسط

عتبات أبواب بالتينوم
سجادات أرضية فاخرة

مقاعد جلدية Semi-Aniline فاخرة )لصف المقاعد األول والثاني(، ومقاعد 
 جلدية فاخرة Mulan )للصف الثالث(، ومقاعد قابلة للتعديل في 18 وضعية 

 مع نظام التدليك )3 وضعيات لمقعد السائق، وضعيتان لمقعد الراكب( 
مقاعد الصف الثاني حاضنة، قابلة للسحب والطي كهربائياً

أقمشة جلدية مدبوغة لبطانة السقف ودعائم األبواب
خشب فخم

شبك بتصميم فريد
عجالت من األلومنيوم قياس 22 إنش مع 9 قضبان شعاعية وطالء ممتاز 

ولمسات من الكروم )يرجى مراجعة الصفحة المطويّة للمزيد من التفاصيل(

 مّيزات متوفرة

مقاعد الصف الثاني المتصلة والقابلة للفصل بنسبة 60/40 قابلة للسحب 
والطي كهربائياً

العجالت )يرجى مراجعة الصفحة المطويّة للمزيد من التفاصيل(
عجالت قياس 22 إنش بـ12 قضيباً ولمسات من األلومنيوم

فئة الفخامة المميزة
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1890 ملم

1745 ملم 1745 ملم

2045 ملم

2946 ملم

3302 ملم

5179 ملم

5697 ملم

مقاسات المركبة

أبعاد وسعات مختارة إسكاليد وإسكاليد ESV. جميع المقاسات بالمليمترات.

2946 قاعدة العجالت 
5179 الطول اإلجمالي 
2045 العرض اإلجمالي 

3302 قاعدة العجالت 
5697 الطول اإلجمالي 
2045 العرض اإلجمالي 

دفع رباعي السعات 
644 الحمولة القصوى )كغ( 1 
3674 وزن المقطورة األقصى )كغ( 2 

دفع رباعي السعات 
631 الحمولة القصوى )كغ( 1 
3583 وزن المقطورة األقصى )كغ( 2 

1890 االرتفاع اإلجمالي 
1745 عرض المحور األمامي 
1745 عرض المحور الخلفي 

1880 االرتفاع اإلجمالي 
1745 عرض المحور األمامي 
1745 عرض المحور الخلفي 

حجم الحمولة )ليتر( 3
2667.7 الحمولة القصوى 
1461.3 خلف الصف الثاني 
430.5 خلف الصف الثالث 
98 الوقود )ليتر، تقريباً( 

حجم الحمولة )ليتر( 3
3423.9 الحمولة القصوى 
2172 خلف الصف الثاني 
1113 خلف الصف الثالث 
117 الوقود )ليتر، تقريباً( 

أبعاد إسكاليد الخارجية

أبعاد إسكاليد ESV الخارجية

سعات إسكاليد

ESV سعات إسكاليد

1. هــذه األوزان القصــوى للحمولــة هــي بهــدف المقارنــة فقــط. قبــل شــراء مركبــة أو اســتعمالها لتقــّل األشــخاص أو 
ــد مــن قــدرة التحميــل الخاصــة بمركبتــك علــى  ــأّن قســم تحميــل المركبــة فــي دليــل المالــك وتأكّ ــة، راجــع بت تحّمــل حمول

ــاب الســائق. الملصــق داخــل عضــادة ب
2. قبــل شــراء ســيارة أو اســتخدامها للقطــر، قــم بمراجعــة دقيقــة لقســم القطــر فــي دليــل المالــك. قــد يقّلــل وزن الــركاب 

والحمولــة والخيــارات أو األكسســوارات مــن الــوزن الــذي يمكــن قطــره.
3. األمتعــة وقــدرة التحميــل يحدهــا الــوزن وطريقة توزيعه.

مـــزايــــا الـمــالـــك

 إّن مالكي سياراتنا يستحقون منا األفضل. لهذا السبب تأتي جميع موديالت 2020 مجهزة بمجموعة شاملة من الميزات للمالك. 
cadillacarabia.com/ae-ar/owner-resources 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.

 CADILLAC PREMIUM CARE

4 سنوات/ 100,000 كلم1  تغطية ضمان2
5 سنوات/ 100,000 كلم1 خدمة وصيانة2

4 سنوات خدمة مساعدة على الطريق

 CADILLAC PREMIUM CARE PLUS )متوفر لدى شرائك3 سيارة كاديالك جديدة( 

5 سنوات/ 100,000 كلم1  تغطية ضمان2
5 سنوات/ 100,000 كلم1 خدمة وصيانة2 )تشمل لبادات المكابح4 ومساحات الزجاج4(

5 سنوات خدمة مساعدة على الطريق

 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

1. أيهما أسبق.
2. لالطالع على الشروط واألحكام المفصلة، يرجى مراجعة كتيب الضمان و الخدمة و الصيانة للمركبات الجديدة. تطبق شروط و أحكام الضمان الخاصة بالشركة المصنعة و ال تشمل أي تعويض أو استرداد نقدي.

3. يرجى التواصل مع ممثل وكيلك المحلي.
4. تطبق أحكام االستخدام المعتدل و سيتم استبدال )كحد أقصى( ثالث  )3( شفرات لكل من الماسحات األمامية، شفرتين  )2( للماسحات الخلفية، طقمي )2( بطانات للفرامل األمامية، طقم واحد )1( من لبادات

الفرامل األمامية، طقم واحد )1( من بطانات الفرامل الخلفية.



2 0 2 0 كــاديــالك إســكـالــيـــدالعجالت

 عجــالت مــن األلمنيــوم قياس 22 إنش 
 مــع 7 قضبــان شــعاعية بطالء ممتاز 

ولمســات من الكروم
قياســية في إســكاليد وإســكاليد ESV وفئة 

الفخامــة المميزة

عجــالت مــن األلومنيــوم قياس 22 إنش مع 7 
قضبان شــعاعية المعة ولمســات بطالء ممتاز

متوفر في إســكاليد وإســكاليد ESV وفئة 
الفخامــة المميزة

عجــالت قيــاس 22 إنــش مع 9 قضبان شــعاعية 
مزدوجــة بلمســات مــن الكروم/اللون الفضي 

المعدنــي الفائق
قياســية في إســكاليد وإســكاليد ESV فئة بالتينوم

 عجــالت قيــاس 22 إنــش مع 12 قضيباً ولمســات 
من األلومنيوم

متوفرة في إســكاليد وإســكاليد ESV وفئة الفخامة 
المميــزة وفئة بالتينوم



2 0 2 0 كــاديــالك إســكـالــيـــدالتوليفات الداخلية

JET BLACK مســاحات
مقاعــد مغّلفة بالجلد

JET BLACK مســاحات
SEMI-ANILINE أســطح جلدية من نوعية

MAPLE SUGAR
SEMI-ANILINE أســطح جلدية من نوعية

KONA BROWN
مقاعــد مغّلفة بالجلد

SHALE
مقاعــد مغّلفة بالجلد

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

 JET BLACK لمســات
مــن الجلد الصناعي

مساحات
JET BLACK



2 0 2 0 2 0 2 كــاديــالك إســكـالــيـــد0 األلوان الخارجيةكــاديــالك إســكـالــيـــد

أسود RAVENفضــي المع معدني

فضــي معدني رملي2

رمــادّي SHADOW معدنّي2

أحمــر PASSION بطبقتين1 أبيض كريســتالي 3 طبقات1

أزرق غامــق ADRIATIC معدني2

مــوكا غامق معدني2

1. متوّفــر بتكلفــة إضافيــة.     2. متوّفــر بتكلفــة إضافيــة. ال كلفــة إضافيــة علــى فئــة بالتينــوم.


