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أحمد يوسف
كشفت شركة املال وبهبهاني للسيارات عن 
غراند شيروكي 2011 اجلديدة بالكامل في حفل 
أقيم بهذه املناس���بة في مبنى الشركة داخل 
معرضها الرئيسي مبنطقة الري بحضور كل 
من مدير عام شركة املال وبهبهاني للسيارات 
كريس هندرسون واملدير العام املساعد ماهر 
أبو شعبان وكبار مديري الشركة ونخبة من 
الضيوف ولفيف من مندوبي اإلعالم والصحافة 

احمللية.
 في كلمة خالل حفل اإلطالق، أعلن كريس 
هندرس���ون عن مدى تفاؤله بتقدم الش���ركة 
وازدهارها قائال: »نفتخر مبا حققناه من توسع 
وجناح الفت خالل السنوات املاضية على كل 
الصعد عموما وحتقيق أعلى مستويات خدمة 
العمالء بشكل خاص، والس���يما تلك القفزة 
النوعية في مبيعات احلكومة وقطاع الشركات. 
واآلن ها نحن نقدم أحدث موديالت جيب غراند 
ش���يروكي قي خطوة أولى تتبع بالعديد من 
املوديالت اجلديدة التي تتناس���ب مع جميع 
احتياجات عمالئنا. كما ونعتز باس���تثمارنا 
على صعيد توظيف اخلبرات الوطنية الشابة 
وتطوير أحدث املراف���ق بغية تقدمي خدمات 

أفضل لعمالئنا الكرام«.
من جانبه، قال مساعد املدير العام للمبيعات 
والتسويق في الشركة ماهر أبو شعبان: »أرست 
غراند شيروكي 2011 اجلديدة بالكامل مستويات 
قياسية مبتكرة لشريحة السيارات الرياضية 
متعددة االستخدامات SUV، بعد أن غدت األكثر 
قدرة واألكثر تطورا بنظام الدفع الرباعي حتى 
اآلن«، وأضاف: »ميثل غراند ش���يروكي 2011 
قمة املتانة والراحة مقابل الس���عر، وباعتبار 
ارتقاء مس���تويات مزايا السالمة واألمان فيه 

فهو يع���د اخليار املثالي لكل م���ن يرنو إلى 
السالمة واملتانة«.

مواصفات شيروكي 2011

تسمو مزايا غراند شيروكي 2011 اجلديدة 
بالكام���ل بق���درات أس���طورية، تكنولوجيا 
استثنائية، مزايا فريدة، أداء متكامل وسالسة 
على الطرقات املمهدة وثقة على تلك الوعرة 

في آن. 
وأضاف أبو شعبان: وبفضل غنى أنظمتها 
 Quadra-Lift املتقدمة من نظام تعليق هوائي
مبتكر، واالختيار بني نظامني للدفع الرباعي 

Quadra – Track II وQuadra Drive II، باإلضافة 
إلى نظام Select- Terrain اجلديد ويشمل خمس 
وضعيات للطرق تتناسب مع مختلف أنواع 
الطرقات والظروف، وغيرها من أنظمة التعليق 
األمامية واخللفية املستقلة اجلديدة، مضافا إليها 
نظام وضعية الطرق الوعرة 1 لتجنب العقبات، 
والوعرة 2 لالرتفاع عن األرض، وتركيبة جديدة 
مجملة للهيكل واجلسم، وجميعها تسهم في 
استهالك محسن للوقود وأداء أيروديناميكي 
أفضل أثناء القي���ادة على جميع التضاريس 
– حتقق غراند ش���يروكي 2011 زيادة بنسبة 
146% في الصالبة اإللتوائية لتخفيض مستوى 

الضوضاء واالهتزاز واخلشونة.

التصميم الخارجي والداخلي

تع���د غراند ش���يروكي 2011 األفخم ضمن 
شريحة سيارات SUV مع تصميم مذهل للشكل 
اخلارجي، ومقصورة مطورة على أعلى مستوى 
عاملي بإضافات أنيقة، ومقاعد وثيرة تتس���ع 
خلمسة ركاب منها قابل للطي لتوفير املزيد 
من الراحة، ومساحة أكبر لألمتعة وراء املقعد 

اخللفي بنسبة %11.
وتتوافر بخيارين م���ن احملركات الرائدة: 
مح���رك Pentastar V6 قوي جديد س���عة 3.6 
 MDS ليترات بقوة 286 حصانا، ومحرك هيمي
V8 أسطوري سعة 5.7 ليترات بقوة 352 حصانا، 
وكالهما يتصف بزيادة كفاءة استهالك الوقود 

وقدرة جر استثنائية ال نظير لهما.
وعن مزايا الس���المة واألم���ان فإن غراند 
شيروكي 2011 حتوي أكثر من 45 ميزة قياسية 
للسالمة واألمان تشمل نظام التحكم في الثبات 
ESC، نظام التخفي���ف إلكترونيا من انقالب 
املركبة ERM، نظام الفرامل املضادة النغالق 
العجالت ABS، نظام التحكم بسحب الفرامل 
BTCS، الدخول بدون مفتاح للتحكم عن بعد 
وبدء التش���غيل بضغطة زر، مشدات مسبقة 
ألحزمة أم���ان املقاعد والتحك���م في انحراف 
املقطورة، فضال عن مزايا السالمة القياسية 
األخرى املتمثلة في وس���ائد هوائية جانبية 
س���تارية بكامل الطول حلماية ركاب املقاعد 
األمامية واخللفية، ووس���ائد هوائية جانبية 
معلقة باملقاعد تعزز حماية القفص الصدري 
للسائق والراكب األمامي، وأخيرا معزز قياسي 
حلماية ركبة الس���ائق، ومساند رأس نشطة 

تنتفخ في حالة وقوع اصطدام خلفي.

هندرسون: حققنا توسعًا وشراكة ناجحة خالل السنوات الماضية منها قفزة نوعية في مبيعات الحكومة وقطاع الشركات
أبو شعبان: شيروكي 2011 تتسم بقدرات فريدة تبرز في التكنولوجيا االستثنائية التي تؤمن األداء المتكامل والسالسة على الطرقات 

التصميم الخارجي المذهل والمقصورة األنيقة

أفخم س���يارة جيب حتى اآلن مع تصميم مذهل للشكل اخلارجي 
ومقصورة مطورة على أعلى مستوى عاملي.

جسم منحوت جديد وشكل جانبي رياضي يبرز جماليات املقصورة 
واجلودة األيرودينامية.

 .CommandView فتحة سقف بانورامية مزدوجة جديدة 
 مواد ناعمة امللمس داخل املقصورة.

 فتحات أبواب أمامية وخلفية أكبر )78 درجة(.
 مس���احة أكبر للركبة باملقعد اخللفي ومساحة للساق تبلغ 981.1 
ملم )38.6 بوصة( مقارنة مع الطراز السابق- مساحة الركبة وحدها 

تصبح اآلن 109.7 ملم )4.3 بوصات(.
 مساحة أكبر لألمتعة وراء املقعد اخللفي يوفر مساحة أكبر بنسبة 

11 % للمستلزمات.
 نقل احلركة من احملرك للعجالت.

 متوافرة بخيارين من احملركات الرائدة: محركPentastar V6 جديد 
سعة 3.6 ليترات ومحرك هيمي V8 سعة 5.7 ليترات.

 مت تصنيف استهالك الوقود حملرك V6 سعة 3.6 ليترات عند 11، 4 
ليتر/100 كلم )معا( ومعدل العادم عند 265 غراما/كلم.

 يحقق الصمام املتغير التوقيت )VVT( االختياري مبحرك V6 قوة 
تبلغ 210 كيلو واط )286 حصانا( و347 نيوتن متر )256 رطال- قدم( 

من عزم الدوران.
يتم جتهيز محركV8 سعة 5.7 ليترات بنظام الصمام املتغير التوقيت 
)VVT( الذي يحقق قوة تبلغ 259 كيلو واط )352 حصانا( و520 نيوتن 

متر )384 رطال- قدم( من عزم الدوران.
ق���درة جر ال نظير لها تصل إلى 3500 كلغ )7717 رطال( بالنس���بة 

. V6 وقدرة جر تبلغ 2268 كلغ )5000 رطل( مع محرك V8 حملرك

شيروكي اجلديدة كما تبدو من األمام

م.عالء العليمي متوسطا ماهر ابو شعبان ووليد مريش

ماهر ابو شعبانكريس هندرسون

السيارة كما تبدو من اخللفكريس هندرسون وماهر ابو شعبان ووليد مريش بجوار شيروكي اجلديدة

)سعود سالم( كريس هندرسون وماهر ابو شعبان ووليد مريش في جانب من املؤمتر الصحافي

شيروكي اجلديدة حلظة االطالق

قدرات أسطورية وسالسة على الطرق الممهدة
غراند شيروكي األكثر قدرة واألكثر تطورا بنظام الدفع الرباعي حتى 

اآلن. 
نظام تعليق هوائي Quadra-Lift جديد من جيب.

 Quadra-Drive® IIو ®Quadra-Trac II:اختيار بني نظامي دفع رباعي
 )ELSD(. مع دفرنش إلكتروني خلفي محدود االنزالق

نظام Selec-Terrain اجلديد من جيب يشتمل على خمسة وضعيات 
للطرق لتناسب الظروف. 

أنظمة تعليق أمامية وخلفية مستقلة جديدة.
التركيبة اجلديدة املدمجة للهيكل واجلس����م حتقق زيادة نسبتها 146 
% ف����ي الصالبة االلتوائية لتحس����ني مس����تويات الضوض����اء واالهتزاز 

واخلشونة.

»المال وبهبهاني« تطرح األسطورة
 غراند شيروكي 2011 الجديدة كليًا


