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CTS-V
أشرس ما أنتجته «كادي�ك» حتى اليوم

CTS-V ٢٠١٦ هـــي التحفة الرئيســـية ملجموعة طرازات 
كاديالك التـــي تتزايد يوما بعد يوم، وهي تعتمد على إرث 
السلسلة V وتستفيد من القوة التي تتحلى بها بنية تصميم 
CTS احلائزة جوائز عدة، لتقدم الســـيارة األكثر قدرة على 
اإلطالق. في السلســـلة V- السيدان الفاخرة واألنيقة على 
الطريـــق، والرياضية املتألقة التـــي ال مثيل لها، مع قدرات 

حقيقية للقيادة في حلبات السباق.
إنها اجليل الثالث لسيارات السيدان الرياضية والفاخرة 
ذات الصيت الالمع، والتي أطلقت العالمة من خاللها سلسلتها 
الراقية V-Series قبل عقد من الزمن- وأعادت حتديد معالم 
كاديالك بشكل يلبي طموحات جيل جديد من عشاق قيادة 

السيارات.
وتقدم CTS-V ٢٠١٦ محرك V٨ سوبر تشارج جديدا سعة 
٦٫٢ ليترات بقوة موثقة من جمعية مهندسي السيارات تبلغ 
٦٤٠ حصانا و٨٥٥ نيوتن متر من عزم الدوران، هي مجهزة 
بناقل احلركة املتميز من كاديالك ذي السرعات الثمانية ومع 
أداة تغيير السرعة، والتي تتضمن نظام التحكم باالنطالق، 

وناقل حركة معزز ألداء.
ومع ما تقدمه من املزيد من القوة احلصانية وعزم الدوران 
 CTS-V مقارنة مع أبرز منافسيها في هذه الفئة، ميكن لطراز
أن حتقق تسارعا رياضيا من ٠ إلى ٩٦ كيلومترا في غضون 
٣٫٧ ثوان، وهي قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 

٣٢٢ كيلومترا في الدقيقة.
ومتثل عناصر التصميم والشـــاصيه وأنظمة التعليق 
املكرســـة للحلبات، استكماال لقوة ســـوبر تشارج احملركة 
 CTS-V وترتقي بقدرات، وأداء، ومزايا حتكم الســـائق في
إلى مستويات جديدة بالكامل، فضال عن توفير ميزة القيادة 
على احللبات مباشرة من املصنع ومن دون احلاجة إلى أي 

تعديات إضافية.
وقد صممت بنية CTS-V بطريقة عالية الدقة لتلبي أقصى 
متطلبات األداء الرياضي، مـــع تعزيزات طورت خصوصا 
للسلسلة V للتجاوب مع املنعطفات احلادة وعزم الدوران، 
بشكل يتجاوز مبراحل عديدة مستويات ما تقدمه الطرازات 

األخرى.
وتساهم التعزيزات في حتقيق صالبة أكبر للهيكل بنسبة 
٢٠٪ مقارنة بالطرازات األخرى، لتحقيق املزيد من الدقة في 
التحكم وجتاوب مباشر أكثر للتوجيه- إضافة إلى شعور 

أكثر ثقة في سيارة تفيض بالقوة عبر ثبات استثنائي.

 CTS-V ،ومن العوامل التي ســـاهمت في تأمني جتاوب
وجتربة قيادتهـــا املفعمة مبزايا التواصـــل والقيادة على 

احللبات:
٭ تعليق أمامـــي MacPherson معدل، متعدد الوصالت، 

ثنائي احملور، يقدم جتاوبا أسرع وحتكم أفضل، 
ويتضمـــن حواشـــي hydro، في حني مت 

استبدال احلواشي املرنة التقليدية 
مبفاصل كروية متقاطعة احملور، 

وغير مطواعة.
توجيـــه  نظـــام  ٭ 

 ،ZF من Servotronic II
إلكترونـــي متعـــدد 

النسب، مع صالبة 
أقوى بنسبة ١٤٪ 
لتأمـــني شـــعور 
بالدقة  مطـــور 
أفضل  وتفاعل 

للسائق.
٭ تعليـــق 
مـــة  عا لد ا
اخللفي خماسي 
الوصـــالت من 
كاديالك يتضمن 
انحال  خفـــض 
الـــدوران،  بكرة 

أقـــوى،  وحتكـــم 
وهندســـيات فعالة 

ملقاومة الربض. وتعزز 
هذه املزايا نظام التعليق 

األمامي من خال حتكم أكبر 
بحركة الهيكل. 

إلكتروني  ٭ ترس تفاضلي 
محـــدود االنـــزالق، قياســـيا، يدعم 

املثالية ويسمح بتحقيق  مستويات اجلر 
تسارع مثالي عند اخلروج من املنعطفات.

٭ أنظمة فرامـــل ®Brembo عاليـــة األداء تؤمن قدرات 
التحمل، وتناســـق األداء، واملقدرة علـــى األداء املتميز على 

حلبات السباق. 

وتتضمن العناصر الفريدة في التصميم:
٭ غطـــاء محرك خفيف الوزن مصنوع من ألياف الكربون 
ويتضمن منفذا الســـتخراج الهواء ال يعمل على إخراج الهواء 
الساخن من السيارة فحسب، وإمنا يساهم أيضا في تخفيف 
من مســـتوى رفع السيارة عن األرض عند القيادة 

بسرعات مرتفعة.
٭ واجهـــات متميزة فـــي األمام 
واخللف تؤمن أداء مثالي ملقاومة 
الهواء، مـــع فتحات أكبر في 
التهويـــة األمامي  شـــبك 
لتزويد محرك الســـوبر 
تشارج الثنائي باملزيد 

من الهواء.
٭ فاصل أمامي 
يعزز التحكم بقوة 
الهواء لدفع اجلهة 
األماميـــة مـــن 
الســـيارة نحو 
األسفل، بدال من 
تدفق الهواء نحو 
السيارة  أسفل 
بشكل يؤدي إلى 

رفعها لألعلى.
رفـــارف  ٭ 
أعرض قادرة على 
عجالت  استيعاب 
أمامية قياس ١٩ إنشا 
مع إطـــارات من طراز 
ميشيلني بايلون سوبر 

سبورت.
٭ العجالت ومالقط الفرامل 
املصنوعة مـــن األملنيوم املصوغ 
تأتي بثالثة تصاميم، ما يسمح للعمالء 

بتخصيص مظهر CTS-V اخلاصة بهم.

مقصورة تركز على األداء الرياضي 
تســـتمر قدرات األداء املزدوجة فـــي CTS-V إلى داخل 
مقصورتهـــا، حيث مت تركيز التصميم والعالقة التي تربط 

السائق بعناصر التحكم الرئيسية، لتلبي متطلبات القيادة 
الرياضية.

وتعتبر مقاعد األداء الرياضي «ريكارو» القابلة للتعديل 
ضمن ١٦ منطا مختلفا ركيزة جتربة القيادة الرياضية هذه، 
مع دعامات قابلة للتعديل تســـاعد في احلفاظ على جلوس 
السائق والراكب األمامي بالطريقة الصحيحة وفي مكانهما، 
خالي املنعطفات احلادة. وإضافة إلى ذلك، هذه املقاعد متنح 
شعورا بالفخامة- الرياضية، فهي مصممة باستخدام جلد 
موالن مع تطريزات من املايكروفايبر. وتقدم السيارة قياسيا 
مقاعد من اجللد مع تطريزات من املاكيروفايبر، مع إمكانية 

التعديل ضمن ٢٠ منطا مختلفا. 
أما بقية مزايا املقصورة فتتضمن ملسات التطريز اليدوي 
املميزة ببصمة كاديالك والتي ميكن رؤيتها في أرجاء املقصورة، 
مع اإلضافات واملواد التي تضفي جماال خاصا لها، واستخدامات 
ألياف الكربون في عجلة القيادة مقبض تغيير السرعة. وتقدم 
مقصورة كاديالك بثالثة ألوان مختلفة هي: األسود القامت، 
األسود القامت مع ملســـات من البالتينيوم اخلفيف، وأصفر 

الزعفران الهادئ مع ملسات من األسود الداكن.
وتتضمن CTS-V أيضا نسخة مميزة من شاشة عرض 
لوحـــة العدادات عاليـــة الدقة قياس ١٢٫٣ إنشـــا مع صور 
V-Series وعرض اســـتثنائي للعدادات، إضافة إلى عرض 
ملـــون للمعلومات على الزجاج األمامي. وهي مجهزة أيضا 

بأحدث تكنولوجيات االتصال من كاديالك:
 CUE ٭ اإلصـــدار اجلديـــد واملطور من نظـــام كاديالك
للمعلومات والترفيه مع معالج أسرع يؤمن جتاوب أسرع، 
وميزة االقتران بالهاتف الذكـــي، وتوافر نظام آبل كار باي 
بدايـــة طرازات العام ٢٠١٦، ونظـــام آندرويد أوتو في وقت 

الحق من العام نفسه.
٭ نظـــام Siri وميـــزة حتويل النص إلـــى صوت التي 
تقوم بقراءة الرسائل النصية الواردة عبر سماعات النظام 

الصوتي.
٭ مسجل بيانات األداء الرياضي املتوافر اختياريا، يسمح 
للسائق بتسجيل واستعراض جتارب قيادته للسيارة عبر 
التقاط ڤيديو عالي الدقة يتضمن تسجيل الصوت من داخل 
املقصورة، وبيانات األداء. ويتم التحكم بالنظام عبر شاشة 
كاديالك CUE امللونة التي تعمل باللمس، وميكن استعراض 

التسجيالت على الشاشة عند ركن السيارة.
٭ شحن السلكي للهاتف.

قمة ا�بتكارات في التصميم وا�داء


