
إكسبرس 2023

CHEVROLETARABIA.COM



شفروليه إكسبرس

مجموعة فانات إكسبرس تقدم الحيز الرحب والمساحة 
الفائقة المالئمة لنقل الركاب والبضائع المتنوعة، كما 

أنها تتمتع بالقوة الفائقة لتلبية معظم المتطلبات. 
مع المقاعد المتنوعة التي تتسع حتى 15 راكبًا وحيز 

التخزين الضخم، فإن شفروليه إكسبرس سيلبي كافة 
احتياجاتك لنقل الركاب والبضائع.



الــعــالــم كـلــه 
بـــجــعــبتـــك.



الشكل الخارجي

ُيوّفر فان الرّكاب شفروليه إكسبرس الرحابة، المرونة، 
والسالمة الكاملة. محّركه فورتيك V8 سعة 6.6 

لتر يتمّيز بقّوة 401 حصانًا )صافي(، ويكتمل بناقل 
حركة أوتوماتيكي. كذلك تمنحك الفرامل القرصية 

المانعة لالنغالق ABS على العجالت األربع مع نظام 
StabiliTrakTM لتعزيز الثبات أمانًا إضافيًا خالل 

الظروف الطارئة للقيادة وُتبقيك على تحّكم تاّم بها. 

أّما مقاعد االثني عشر راكبًا في فان الرّكاب إكسبرس 
فهي قياسية في كّل طرازاته، غير أّنه يتوّفر أيضًا 
بمقاعد لخمسة عشر راكبًا. وفي الحالتين، يبقى 

جّوہ منعشًا بفضل مكّيف الهواء األمامي القياسي 
.)LT والخلفي المتوّفر )قياسي في

الشكل الخارجي

 إكــسبرس 
فان الــرّكــاب.



إن كنت تبحث عن سّيارة تحمل أثقال العالم عنك، 
ُتقّدم لك سّيارة شفروليه إكسبرس فان حمولة 2500 

و3500 الحجم والوسائل التي تحتاجها. طاقتهما الكاملة 
ُتولد من محّرك صلب البنية فورتيك V8 6.6 لتر تبلغ 

 قّوته 401 حصانًا )صافي(، وناقل حركة أوتوماتيكي 
بـ 6 سرعات وقدرة هائلة على التحّمل. ومقصورتهما 

الداخلية الرحبة مصّممة لنقل كّميات كبيرة جّدًا من 
 األمتعة. أّما سعة التحميل

القصوى التي تبلغ 1.896 كلغ، والفرامل القرصية 
المانعة لالنغالق ABS على العجالت األربع، ونظام 
التحكم بالثبات القياسي StabiliTrakTM، والمقود 

الهيدروليكي، فكّلها تضمن سالسة في القيادة، مهما 
كان العمل صعبًا والمهّمة شاّقة.

الشكل الخارجي

 إكسبرس 
فان الحـمـولـة.



للمهاّم الكبيرة ال تبحث كثيرًا، ألن فان النقل 
التجاري شفروليه إكسبرس دائمًا في خدمتك. 

فهو يتمّتع بمحّرك فورتيك V8 سعة 6.6 لتر مذهل 
بقّوة s حصانًا )صافي(، باإلضافة إلى قدرة عالية 

على التحميل، وإطار صلب على شكل سّكة يمتّد 
على طول السّيارة. وينضّم إلى فريق العمل في 

إكسبرس ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، 
مع مّيزة السحب والقطر، والفرامل القرصية 

المانعة لالنغالق ABS على العجالت األربع، 
 ،StabiliTrakTM ونظام التحكم بالثبات القياسي

والمقود الهيدروليكي. أّما نظام التعليق األمامي 
المستقّل، فهو مصّمم لتأمين قيادة مريحة، 

فيما ُيتيح لك خّزان الوقود الكبير أن تستمتع 
بهذه القيادة ألطول مّدة ممكنة.

إنطالق دائم مع محّرك فورتيك فائق القّوة

إنطـلق على مـتن إكسبرس بفـضل محرك فورتيك V8 سعة 6.6 لتر يولد قوة فائقة 
قدرها 401 حصانًا )صافي(، وعزم الدوران 504 نيوتن متر )صافي( عند 4,400 د.د. 

فيمنحك قدرة تحكم رائعة بالقيادة وتوفيرًا فعليًا في استهالك الوقود.

فـرامـل قرصـيـة مانـعـة لالنـغـالق

إن نظام الفرامل المانعة لالنغالق )ABS( القياسي يحفظ لك تحكمك بالتوجيه خالل 
الفرملة بقوة، في حين تمنحك األقراص األربعة المهواة قوة كبح هائلة.

نظـام ™STABILITRAK، إنجـاز هندسي مـبدع 

يعتبر نظام ™StabiliTrak إنجازًا هندسيًا ميـكانيكيًا متطّورًا يمنح فان الركاب 
إكسبرس قدرة استجابة دقيقة لقيادتك. فبفضل أجهزة تحّسسه، يستطلع 

™StabiliTrak تحسس وضعية المقود، سرعة السيارة، ضغط الفرامل، التسارع 
الجانبي ونسبة الدوران ليبقيك في مسارك ويمنحك قيادًة آمنة.

الشكل الخارجي

 إكسبرس فان
النقل التجاري.



حاضر لكل المهمات.
سواء كنت تنقل ركابُا أو تحمل حمولة، فإن 

شفروليه فان إكسبرس يمتلك القدرة للقيام 
بمختلف المهمات. يتوفر مقاعد قياسية لـ12 راكبًا 

في طراز 2500، وترتفع إلى 15 راكبًا مع الطرازات 
ذات قاعدة العجالت الطويلة. ويمتلك إكسبرس 

باب الركاب الخلفي القياسي الذي يفتح إلى الوراء 

لتسهيل عملية الدخول والخروج. وتتوفر عالوة 
على كل هذا العديد من الخيارات والتجهيزات التي 

تعزز راحة السائق والركاب.

لكل احتياجات الركاب.
يوفر إكسبرس فان الركاب رحابة مريحة لك 

ولجميع الركاب. فيزود بنوافذ كهربائية وتكييف 

هواء للمنطقة الخلفية كتجهيزات قياسية 
في كافة طرازات إكسبرس LT ومتوفرة في 

طراز إكسبرس LS وتتيح ميزة العبور بين المقاعد 
الخلفية إمكانية تحميل قصوى دون الحاجة إلى 

التخلي عن أي من المقاعد.

الحجم الضخم.
يقدم فان الحمولة 1500 و2500 و3500 العادي حد 
أقصى لسعة الحمولة يبلغ 7,658 لتر، بينما تصل 

حمولة طرازات قاعدة العجالت الطويلة 2500 و 
3500 إلى 8,890 لتر من حجم الحمولة األقصى.

 كل ما تريده من المساحة.
فان إكسبرس يمتلك مقصورة رحبة ومتعددة االستخدامات ليلبي 

كافة احتياجات النقل التي ترغب بها.

القوة والذكاء.

 فان إكسبرس يفتخر بحيز تخزين ضخم وقدرات فائقة للتحميل. 

المقصورة الداخلية

كـــل مــا تــريــده
مــن الــمســاحــة.



 شريك المهام الصعبة.
فان إكسبرس يفتخر باالقتصادية العالية باستهالك الوقود مع 

الحفاظ على األداء العالي لتنفيذ جميع المهام.

قوة مطلقة.

مع المحرك القوي سعة 6.6 لتر ستمتلك كامل القوة لتنفيذ كل األعمال.

األداء

فان إكسبرس بالمحرك فائق القوة فورتيك 
V8 سعة 6.6 لتر الذي يعزز من قدرات القيادة 

ويــمــدك بــقــوة 242 كــيــلوواط )401 حصانًا( 

)صافي( و عزم 504 نيوتن متر )صــافــي( عند 
 4400 دورة/دقيقة مع فعالية عالية بالتوفير

باستهالك الوقود.

القـمـة فـي األداء.



LT LS مواصفات الشاسيه

● ● SFI سعة 6.6 لتر مع حقن متتابع للوقود V8 المحرك: فورتيك

● ● القوة )صافي(: 401 حصانًا عند 4,700 د.د.

● ● عزم الدوران )صافي(: 373 رطل-قدم )504 نيوتن متر(  عند 4,400 د.د.

● ● overdrive ناقل الحركة بـ 6 سرعات وقدرة كبيرة على التحمل، مع تحكم إلكتروني و

● ● فرامل قرصية مانعة لالنغالق مع أقراص أمامية وخلفية

3500 EXT 3500 2500 األبعاد الخارجية

3,937 3,429 3,429 قاعدة العجالت )ملم(

6,200 5,692 5,692 الطول اإلجمالي )ملم(

2,012 2,012 2,012 عرض الهيكل )ملم(

2,103 2,070 2,070 االرتفاع اإلجمالي )ملم(

3500 EXT 3500 2500 السعات

4,355 4,355 3,901 الوزن اإلجمالي للسيارة* )كلغ(

2,963 2,781 2,768 وزن السيارة فارغة )كلغ(

1,381 1,563 1,123 وزن الحمولة** )كلغ(

117 117 117 سعة خزان الوقود )لتر(

- 2,608 2,608 حجم حيز األمتعة، عادي، مع المقاعد )لتر(

3,602 - - حجم حيز األمتعة، مطّول، مع المقاعد )لتر(

2/3/3/3/4 2/3/3/4 2/3/3/4 المقاعد )أمام/ثاني صف/ثالث صف/رابع صف(

مواصفات: إكسبرس فان الرّكاب

تقدير الوزن اإلجمالي للسيارة.  *
يشمل وزن الحمولة القصوى وزن السائق،  والركاب، والتجهيزات االختيارية واألمتعة.  **

راجع الوكيل لمعرفة األلوان المتوفرة.  ***

تقدير الوزن اإلجمالي للسيارة.  *
يشمل وزن الحمولة القصوى وزن السائق،  والركاب، والتجهيزات االختيارية واألمتعة.  **

راجع الوكيل لمعرفة األلوان المتوفرة.  ***

● قياسي، ● متوّفر، — غير متوّفر

LT LS الـمـواصفـات األسـاسـيـة

● ● نظام تشغيل المحرك عن بعد

● ● وسادات هوائية أمامية للسائق والراكب األمامي األيمن

● ● وسادات هوائية علوية للحماية من الصدمات الجانبية

● ● مقود هيدروليكي

- ● كونسول عادي مع حيز تخزين مفتوح

● ● كونسول فخم مع حيز تخزين يفتح إلى الخارج

● ● عرض الحرارة الخارجية على شاشة مركز معلومات القيادة

● ● مقاعد لـ 12 راكبًا )التوزيع 4-3-3-2(

● ● مقاعد لـ 15 راكبًا )التوزيع 4-3-3-3-2(

● ● مكيف هواء أمامي يدوي

● ● مكيف هواء خلفي

● ● مركز معلومات القيادة

● ● النوافذ وأقفال األبواب كهربائية

● ● مقود قابل للتعديل ونظام تثبيت السرعة

● - نظام فتح السيارة عن بعد

● ● مقود مكسو بالجلد، مع أزرار تحكم مدمجة متوفرة

● ● نظام صوتي، ستريو AM/FM مع مّيزة البحث عن المحطات، ساعة رقمية ومكبران للصوت في البابين األماميين

● ●
نظام صوتي، ستريو AM/FM مع جهاز CD، مّيزة البحث عن المحطات ساعة رقمية، نظام TheftLock لمنع السرقة، بحث عشوائي ومكبران

للصوت في البابين األماميين

● ●
نظام صوتي، ستريو AM/FM مع مشغل CD/MP3، مّيزة البحث عن المحطات، ساعة رقمية، تعديل أوتوماتيكي للصوت، نظام معلومات

الراديو )RDS(، مكبران للصوت في البابين األماميين، مكبران للصوت في البابين الخلفيين ومكبران للصوت في حّيز الصوت

● ● عجالت 16 إنش x 6.5 إنش، مطلية باللون الرمادي، مع أغطية رمادية للوسط وعجلة احتياطية من الفوالذ

● ● نظام إنذار عند الرجوع إلى الخلف

● ● مرآة الرؤية الخلفية مع كاميرا الرؤية الخلفية القياسية

● ● تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

● قياسي، ● متوّفر، — غير متوّفرمواصفات: إكسبرس فان الرّكاب

تحتفظ شفروليه بحق تغيير مواصفات أو ألوان أي من الطرازات والبنود الواردة في هذا الدليل في أي وقت. لذا من المهم مراجعة وكيل شفروليه المحلي 
للحصول على أحدث المعلومات حول الطرازات المتوفرة للطلب في السوق.

تحتفظ شفروليه بحق تغيير مواصفات أو ألوان أي من الطرازات والبنود الواردة في هذا الدليل في أي وقت. لذا من المهم مراجعة وكيل شفروليه المحلي 
للحصول على أحدث المعلومات حول الطرازات المتوفرة للطلب في السوق.



 نظام StabiliTrakTM - إنجاز هندسي مبدع.
يعتبر نظام StabiliTrakTM إنجازًا هندسيًا ميكانيكيًا 

متطورًا يمنح إكسبرس فان نقل الركاب قدرة 
استجابة دقيقة لقيادتك. فبفضل أجهزة تحسسه، 

يستطلع نظام StabiliTrakTM وضعية المقود، 
سرعة السيارة، ضغط الفرامل، التسارع الجانبي 

ونسبة الدوران ليبقيك في مسارك ويمنحك 

قيادة آمنة. فأثناء القيادة العادية، يعمل هذا 
النظام بمراقبة حركة نظام التوجيه واتجاه السيارة 

باستمرار. ويقوم بمقارنة الجهة التي يحددها 
السائق والجهة الفعلية التي تأخذها السيارة 

والدوران الناجم عن التسارع الجانبي وسرعة كل 
عجلة على حدا. وتعمل أجهزة تحسس النظام 

على قراءة وضعية نظام التوجيه وسرعة السيارة 

وضغط الفرامل والتسارع الجانبي ومعدل 
االلتفاف لتساعد في المحافظة على ثبات 

وتماسك الفان.

فرامل قرصية مانعة لالنغالق.
 )ABS( يساعدك نظام الفرامل المانعة لالنغالق
القياسي في المحافظة على تحكمك بالتوجيه 

خالل الفرملة بقوة، في حين تمنحك األقراص 
األربعة المهواة قوة كبح هائلة. فعند تشغيل 

الفرامل تقوم أجهزة التحسس بقفل العجلة 
وتحرير الضغط عن الفرامل بسرعة. هذا ما يحافظ 

على السيارة من االنزالق، ويحافظ على التحكم 
بالقيادة مهما كانت الظروف. 

 معايير السالمة المتقدمة.
مع أرقى مواصفات األمان والثبات فإنك ستنعم ومرافقيك 

بالحماية القصوى.

حماية تغمر الجميع.

 1. فان إكسبرس يقدم هيكاًل من الفوالذ الصلب ليحيطك ومرافقيك بأعلى درجات األمان.

األمانالمقصورة الداخلية

مزايا األمان ال تعفي السائق من مسؤولياته بقيادة المركبة بشكل آمن. على السائق أن يبقى متنبهًا لحركة المرور وما يحيط به ومراقبة حالة الطريق على الدوام. يرجى قراءة دليل المالك الخاص بمركبتك لتعرف المزيد عن معلومات السالمة.
دائما استعمل أحزمة األمان وأدوات التثبيت المناسبة لألوالد بحسب العمر والحجم وحتى مع وجود الوسائد الهوائية. حتى في المركبات المزودة بأنظمة استشعار وجود الركاب فإن األوالد يكونون بأمان أكثر عند تأمينهم في المقعد الخلفي 

بشكل مناسب في كرسي الرضع أو الكرسي المعزز لألوالد. ال تقم أبدًا بتثبيت مقاعد األطفال ذات التموضع الخلفي على المقاعد األمامية ألية مركبة مزودة بوسائد هوائية أمامية خاصة بالراكب األمامي. راجع دليل المالك وتعليمات سالمة 
جلوس األطفال للحصول على المزيد من معلومات السالمة.

إنتفاخ الوسائد الهوائية قد يتسبب بإصابات حادة أو قد يتسبب بالوفاة ألي أحد موجود بقربها بشكل كبير عند إطالقها. تأكد من أن جميع الركاب يضعون حزام األمان. راجع دليل المالك للمزيد من معلومات الوسادة الهوائية.

ألن ما تحمله يزيد عن 
مجرد حمولة.



جـــدول األلـــوان

60/40 Door 1,120 mm
Sliding Door 1,120 mm

G2500 2,070 mm
G3500 2,070 mm

G3500EXT 2,103 mm

2,012 mm 2,012 mm

1,255 mm

3,246 mm @ Seat Base (Floor)

3,901 mm

1,283 mm Between Wheelhousings

3,429 mm

1,217 mm

5,692 mm
1,008 mm

1,255 mm 3,937 mm
6,200 mm

1,008 mm

1,255 mm

1,448 mm

3,754 mm @ Seat Base (Floor)

4,409 mm

1,283 mm Between Wheelhousings

1,217 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

60/40 Door 1,120 mm
Sliding Door 1,120 mm

G2500 2,070 mm
G3500 2,070 mm

G3500EXT 2,103 mm

2,012 mm 2,012 mm

1,255 mm

3,246 mm @ Seat Base (Floor)

3,901 mm

1,283 mm Between Wheelhousings

3,429 mm

1,217 mm

5,692 mm
1,008 mm

1,255 mm 3,937 mm
6,200 mm

1,008 mm

1,255 mm

1,448 mm

3,754 mm @ Seat Base (Floor)

4,409 mm

1,283 mm Between Wheelhousings

1,217 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

2500/3500

60/40 Door 1,120 mm
Sliding Door 1,120 mm

G2500 2,070 mm
G3500 2,070 mm

G3500EXT 2,103 mm

2,012 mm 2,012 mm

1,255 mm

3,246 mm @ Seat Base (Floor)

3,901 mm

1,283 mm Between Wheelhousings

3,429 mm

1,217 mm

5,692 mm
1,008 mm

1,255 mm 3,937 mm
6,200 mm

1,008 mm

1,255 mm

1,448 mm

3,754 mm @ Seat Base (Floor)

4,409 mm

1,283 mm Between Wheelhousings

1,217 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

EXT 3500

*قد تطرأ تغييرات على المواصفات أعاله.

مواصفات: إكسبرس فان الرّكاب )األلــوان الـخـارجـيـة(مواصفات: إكسبرس فان الرّكاب ● قياسي، ● متوّفر، — غير متوّفر● قياسي، ● متوّفر، — غير متوّفر

األلوان الخارجية رمادي داكن بيج

● ● أزرق معدني

● ● أسود

● ● أبيض

● ● أحمر

● ● رمادي معدني

● ● فضي فاتح معدني

● ● رمادي داكن معدني

أبعاد إكسبرس فان الرّكاب
أحمرأبيضأسودأزرق معدني

رمادي داكن معدنيفضي فاتح معدنيرمادي معدني

تحتفظ شفروليه بحق تغيير مواصفات أو ألوان أي من الطرازات والبنود الواردة في هذا الدليل في أي وقت. لذا من المهم مراجعة وكيل شفروليه المحلي 
للحصول على أحدث المعلومات حول الطرازات المتوفرة للطلب في السوق.

تقدير الوزن اإلجمالي للسيارة.  *
يشمل وزن الحمولة القصوى وزن السائق،  والركاب، والتجهيزات االختيارية واألمتعة.  **

راجع الوكيل لمعرفة األلوان المتوفرة.  ***



WORK VAN الـمـواصفـات األسـاسـيـة

● نظام تشغيل المحرك عن بعد

● وسادات هوائية أمامية للسائق والراكب األمامي األيمن

● مقود هيدروليكي

● كونسول قاعدي، مع حيز تخزين مفتوح

● غطاء محرك/كونسول فخم مع حيز تخزين يفتح إلى الخارج

● عرض الحرارة الخارجية على شاشة مركز معلومات القيادة

● مكيف هواء أمامي يدوي

●
 مكيف هواء خلفي مع بوصلة رقمية بـ 8 نقاط

في مركز معلومات القيادة

● نوافذ كهربائية

● أقفال األبواب كهربائية

● مقود قابل للتعديل ونظام تثبيت السرعة

● نظام فتح السيارة من دون مفتاح

● مقود مكسو بالجلد، مع أزرار تحكم مدمجة متوفرة

●
نظام صوتي، ويشمل تجهيزات توصيل الراديو فقط، ستريو AM/FM مع مّيزة البحث عن المحطات، ساعة رقمية ومكبران 

للصوت في البابين األماميين 

●
نظام صوتي، مع ستريو AM/FM مع جهاز CD، مّيزة البحث عن المحطات ساعة رقمية، نظام TheftLock لمنع السرقة، بحث 

عشوائي، ومكبران للصوت في البابين األماميين

●

 نظام صوتي، ستريو AM/FM مع مشغل CD/MP3، مّيزة البحث عن المحطات، ساعة رقمية، تعديل أوتوماتيكي للصوت،
نظام معلومات الراديو )RDS(، مكبران للصوت في البابين األماميين, مكبران للصوت في البابين الخلفيين ومكبران للصوت 

في حّيز الصوت

●
عجالت 16 إنش x 6.5 إنش، مطلية باللون الرمادي، مع أغطية رمادية

للوسط وعجلة احتياطية من الفوالذ

● نظام إنذار عند الرجوع إلى الخلف

● مرآة الرؤية الخلفية مع كاميرا الرؤية الخلفية القياسية

● تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

● قياسي، ● متوّفر، — غير متوّفرمواصفات: إكسبرس فان الحمولة

WORK VAN مواصفات الشاسيه

● المحرك: فورتيك V8 سعة 6.6 لتر مع حقن متتابع للوقود SFI وقوة 401 حصانًا )صافي( عند 4,700 د.د.

● عزم الدوران )صافي(:  373 رطل-قدم )504 نيوتن متر( عند 4,400 د.د.

● overdrive ناقل الحركة بـ 6 سرعات وقدرة كبيرة على التحمل، مع تحكم إلكتروني و

● فرامل قرصية مانعة لالنغالق مع أقراص أمامية وخلفية

WORK VAN & YF7 (2500 ONLY) األبعاد الخارجية

3500 EXT 3500 2500 EXT 2500

3,937 3,429 3,937 3,429 قاعدة العجالت )ملم(

6,200 5,692 6,200 5,692 الطول اإلجمالي )ملم(

2,012 2,012 2,012 2,012 عرض الهيكل )ملم(

2,103 2,070 2,083 2,070 االرتفاع اإلجمالي )ملم(

WORK VAN السعات

3500 EXT 3500 2500 EXT 2500

4,355 4,355 3,901 3,901 الوزن اإلجمالي للسّيارة* )كلغ(

2,546 2,449 2,580 2,447 وزن السيارة فارغة )كلغ(

1,799 1,896 1,311 1,444 وزن الحمولة** )كلغ(

117 117 117 117 سعة خزان الوقود )لتر(

- 6,788 - 6,788  حجم حيز األمتعة، عادي،
مع المقاعد )لتر(

- 7,658 - 7,658  حجم حيز األمتعة، عادي،
مع نزع المقاعد )لتر(

8,054 - 8,054 -  حجم حيز األمتعة، مطّول،
مع المقاعد )لتر(

8,890 - 8,890 -  حجم حيز األمتعة، مطّول،
مع نزع المقاعد )لتر(

2 2 2 2 عدد المقاعد )أمام(

● قياسي، ● متوّفر، — غير متوّفرمواصفات: إكسبرس فان الحمولة

تحتفظ شفروليه بحق تغيير مواصفات أو ألوان أي من الطرازات والبنود الواردة في هذا الدليل في أي وقت. لذا من المهم مراجعة وكيل شفروليه المحلي 
للحصول على أحدث المعلومات حول الطرازات المتوفرة للطلب في السوق.

تحتفظ شفروليه بحق تغيير مواصفات أو ألوان أي من الطرازات والبنود الواردة في هذا الدليل في أي وقت. لذا من المهم مراجعة وكيل شفروليه المحلي 
للحصول على أحدث المعلومات حول الطرازات المتوفرة للطلب في السوق.

تقدير الوزن اإلجمالي للسيارة.  *
يشمل وزن الحمولة القصوى وزن السائق،  والركاب، والتجهيزات االختيارية واألمتعة.  **

راجع الوكيل لمعرفة األلوان المتوفرة.  ***

تقدير الوزن اإلجمالي للسيارة.  *
يشمل وزن الحمولة القصوى وزن السائق،  والركاب، والتجهيزات االختيارية واألمتعة.  **

راجع الوكيل لمعرفة األلوان المتوفرة.  ***



جـــدول األلـــوان

األلوان الخارجية رمادي داكن بيج

● — أزرق معدني

● ● أسود

● ● أبيض

● ● أحمر

● ● رمادي معدني

● — فضي فاتح معدني

● ● رمادي داكن معدني

2500/3500EXT2500/3500

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

G2500 2,070 mm
G2500EXT 2,083 mm

G3500 2,070 mm
G3500EXT 2,103 mm

2,012 mm

1,255 mm

3,246 mm @ Seat Base (Floor)

3,901 mm

1,339 mm Between Wheelhousings

3,429 mm

1,217 mm

5,692 mm
1,008 mm

1,255 mm 3,937 mm

6,200 mm
1,008 mm

1,255 mm

1,448 mm

2,012 mm

3,754 mm @ Seat Base (Floor)

4,409 mm

1,339 mm Between Wheelhousings

1,217 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

G2500 2,070 mm
G2500EXT 2,083 mm

G3500 2,070 mm
G3500EXT 2,103 mm

2,012 mm

1,255 mm

3,246 mm @ Seat Base (Floor)

3,901 mm

1,339 mm Between Wheelhousings

3,429 mm

1,217 mm

5,692 mm
1,008 mm

1,255 mm 3,937 mm

6,200 mm
1,008 mm

1,255 mm

1,448 mm

2,012 mm

3,754 mm @ Seat Base (Floor)

4,409 mm

1,339 mm Between Wheelhousings

1,217 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

G2500 2,070 mm
G2500EXT 2,083 mm

G3500 2,070 mm
G3500EXT 2,103 mm

2,012 mm

1,255 mm

3,246 mm @ Seat Base (Floor)

3,901 mm

1,339 mm Between Wheelhousings

3,429 mm

1,217 mm

5,692 mm
1,008 mm

1,255 mm 3,937 mm

6,200 mm
1,008 mm

1,255 mm

1,448 mm

2,012 mm

3,754 mm @ Seat Base (Floor)

4,409 mm

1,339 mm Between Wheelhousings

1,217 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

*قد تطرأ تغييرات على المواصفات أعاله.

مواصفات: إكسبرس فان الحمولة )األلــوان الـخـارجـيـة(مواصفات: إكسبرس فان الحمولة ● قياسي، ● متوّفر، — غير متوّفر

أبعاد إكسبرس فان الحمولة
أحمرأبيضأسودأزرق معدني

رمادي داكن معدنيفضي فاتح معدنيرمادي معدني

تحتفظ شفروليه بحق تغيير مواصفات أو ألوان أي من الطرازات والبنود الواردة في هذا الدليل في أي وقت. لذا من المهم مراجعة وكيل شفروليه المحلي 
للحصول على أحدث المعلومات حول الطرازات المتوفرة للطلب في السوق.

تقدير الوزن اإلجمالي للسيارة.  *
يشمل وزن الحمولة القصوى وزن السائق،  والركاب، والتجهيزات االختيارية واألمتعة.  **

راجع الوكيل لمعرفة األلوان المتوفرة.  ***



WORK VAN الـمـواصفـات األسـاسـيـة

● وسادات هوائية أمامية للسائق والراكب األمامي األيمن

● مقود هيدروليكي

● غطاء محرك/كونسول، مع حيز تخزين مفتوح

● مكيف هواء أمامي يدوي

● النوافذ وأقفال األبواب كهربائية

● مقود قابل للتعديل ونظام تثبيت السرعة

● نظام صوتي، ستريو AM/FM مع مّيزة البحث عن المحطات، ساعة رقمية ومكبران للصوت في البابين األماميين 

●
نظام صوتي، ستريو AM/FM مع جهاز CD، مّيزة البحث عن المحطات ساعة رقمية، نظام TheftLock لمنع السرقة، بحث عشوائي، 

ومكبران للصوت في البابين األماميين

●
مشغل راديو فقط مع منبه، عدة مقابس، مّيزة البحث عن المحطات، ساعة رقمية، تعديل أوتوماتيكي للصوت، نظام معلومات الراديو 

)RDS(، مكبران للصوت في البابين األماميين, مكبران للصوت في البابين الخلفيين ومكبران للصوت في حّيز الصوت

● العجالت، 16 إنش x 6,5 إنش )40,6 سم x 16,5 سم( مطلية باللون الرمادي، مع عجلة احتياطية من الفوالذ

● مرآة الرؤية الخلفية مع كاميرا الرؤية الخلفية القياسية

● تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

● قياسي، ● متوّفر، — غير متوّفرمـواصفات: إكسبرس فان النقل التجاري

3500 األبعاد الخارجية

3,531 قاعدة العجالت )ملم(

6,266 الطول اإلجمالي )ملم(

2,009 عرض الهيكل )ملم(

2,106 االرتفاع اإلجمالي )ملم(

3500 السعات

4,355 الوزن اإلجمالي للسيارة* )كلغ(

2,063 وزن السيارة فارغة )كلغ(

2,418 وزن الحمولة** )كلغ(

125 سعة خزان الوقود )لتر( 

2 عدد المقاعد )أمام(

مـواصفات: إكسبرس فان النقل التجاري

تقدير الوزن اإلجمالي للسيارة.  *
يشمل وزن الحمولة القصوى وزن السائق،  والركاب، والتجهيزات االختيارية واألمتعة.  **

راجع الوكيل لمعرفة األلوان المتوفرة.  ***

تقدير الوزن اإلجمالي للسيارة.  *
يشمل وزن الحمولة القصوى وزن السائق،  والركاب، والتجهيزات االختيارية واألمتعة.  **

راجع الوكيل لمعرفة األلوان المتوفرة.  ***

تحتفظ شفروليه بحق تغيير مواصفات أو ألوان أي من الطرازات والبنود الواردة في هذا الدليل في أي وقت. لذا من المهم مراجعة وكيل شفروليه المحلي 
للحصول على أحدث المعلومات حول الطرازات المتوفرة للطلب في السوق.

تحتفظ شفروليه بحق تغيير مواصفات أو ألوان أي من الطرازات والبنود الواردة في هذا الدليل في أي وقت. لذا من المهم مراجعة وكيل شفروليه المحلي 
للحصول على أحدث المعلومات حول الطرازات المتوفرة للطلب في السوق.



جـــدول األلـــوان

األلوان الخارجية رمادي داكن بيج

● ● أزرق معدني

● ● أسود

● ● أبيض

● ● أحمر

● ● رمادي معدني

● ● فضي فاتح معدني

● ● رمادي داكن معدني

2,106 mm

1,720 mm
Front Track

3,772 mm

1,740 mm

884 mm

3,531mm 1,008 mm
6,279 mm

2,032 mm

1,775 mm

2,009 mm Body Width

2,106 mm

1,720 mm
Front Track

3,772 mm

1,740 mm

884 mm

3,531 mm 1,008 mm
6,266 mm

2,032 mm

1,775 mm

2,009 mm Body Width

2,106 mm

1,720 mm
Front Track

3,772 mm

1,740 mm

884 mm

3,531mm 1,008 mm
6,279 mm

2,032 mm

1,775 mm

2,009 mm Body Width

تقدير الوزن اإلجمالي للسيارة.  *
يشمل وزن الحمولة القصوى وزن السائق،  والركاب، والتجهيزات االختيارية واألمتعة.  **

راجع الوكيل لمعرفة األلوان المتوفرة.  *** *قد تطرأ تغييرات على المواصفات أعاله.

مـواصفات: إكسبرس فان النقل التجاري )األلــوان الـخـارجـيـة(مـواصفات: إكسبرس فان النقل التجاري ● قياسي، ● متوّفر، — غير متوّفر

أبعاد إكسبرس فان النقل التجاري

أحمرأبيضأسودأزرق معدني

رمادي داكن معدنيفضي فاتح معدنيرمادي معدني

تحتفظ شفروليه بحق تغيير مواصفات أو ألوان أي من الطرازات والبنود الواردة في هذا الدليل في أي وقت. لذا من المهم مراجعة وكيل شفروليه المحلي 
للحصول على أحدث المعلومات حول الطرازات المتوفرة للطلب في السوق.



ك سّيارة شفروليه هي تجربة أبعد من مجّرد قيادة سّيارة جديدة، وذلك بفضل راحة البال التي ستنعم بها مع مزايا عديدة ُتعّزز هذہ التجربة وتزيدها متعة. أن تتمَلّ

إختبار السّيارات في الشرق األوسط

تخضع كّل سّياراتنا ألقسى االختبارات كي نضمن لك أداًء عاليًا ُيالئم المنطقة. فقبل إطالق أّي سّيارة شفروليه، ُنجري لها فحصًا شامًال ألمثل أداء فتعتمد عليها بكّل ثقة. وفي هذا اإلطار نعمل على تطوير
أنظمة تكييف الهواء، وتبريد المحّرك، والطالء، لُتقاوم أقسى الظروف المناخية.

خدمة السّيارة البديلة*

عند االضطرار إلى تمديد فترة تصليح سّيارتك من عطل يشمله الضمان، وحرصًا على راحتك، قد ُتقّدم لك شفروليه سّيارة بديلة ُتناسبك.

قطع غيار شفروليه
يدعم شبكة وكالئنا الموجودة في أنحاء المنطقة مركٌز لتوزيع قطع غيار شفروليه بكّميات وافرة لتزويد سّيارتك عند الحاجة فتبقى منطلقة.

وبفضل األسعار التنافسية التي تمتاز بها قطع غيار شفروليه األصلية، ستنعم سّيارتك بكلفة صيانة اقتصادية.

سّيارات شفروليه المستعملة المضمونة
كّل سّياراتنا المستعملة المضمونة تأتي مزّودة بالتالي:

فحص ألكثر من 110 نقاط  •

ضمان 12 شهرًا على األقل  •

خدمة المساعدة على الطرقات على مدار الساعة  •

ضمان استبدال السّيارة خالل 7 أّيام  •

*تطّبق الشروط واألحكام. للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة وكيل شفروليه المحلي المعتمد.

إنجاز الصيانة في
 ساعة واحدة

ضمان توفر
قطع الصيانة

24/7 مساعدة إقليمية على شفافية في األسعار
الطريق لمدة أربع سنوات

سهولة بتحديد
موعد الصيانة



ONE FOR
THE TEAM.

الـفــــريــق
بـــانـــتـظــارك.


