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 «مرسيدس ـ بنز»

 حلول ذكية تعزز مفهوم السالمة 
 تســـتفيد مركبة GL من جميع مزايا الهيكل املتحد حيث اجلمع بني 
القـــوة والتصميم الذكي للوزن اخلفيف فكانـــت النتيجة هي االرتقاء 
بنواحي السالمة على نحو ممتاز بالتزامن مع مناطق التشوة األمامية 
واخللفية حيث تعتبر كابينـــة املركبة قاعدة حلماية الركاب من خالل 

األنظمة التالية:
  أكياس هواء متكيفة تفتح على مرحلتني للسائق والراكب األمامي.

  أكياس هواء جانبية للمقاعد األمامية، ولصف املقاعد األوسط كتجهيز 
اختياري.

 (A) أكياس هواء على النوافذ لصفوف الكراســـي الثالثة من العمود  
..(D) حتى العمود

  مســـاند رأس متكيفة تبعا للصدمات NECK-PRO للسائق والراكب 
األمامي كتجهيز اختياري.

  أحزمة أمان ثالثية النقاط للمقاعد السبعة.
  شدادات أحزمة أمان ومحددات قوى متكيفة للسائق والراكب األمامي، 
وشـــدادات أحزمة أمان ومحددات قوى للكراســـي اجلانبية في الصف 

األوسط. 

 أعلنت مرســـيدس بنز عن طرحهـــا اجليل اجلديد 
من مركبة الفئة GL املركبـــة الرياضية األكثر فخامة 
في العالم ذات املالمح املطلقة للرفاهية، والذي يتميز 
بفرش جذاب وخطوط جديدة في التصميم اخلارجي 
مع كابينة داخلية مطورة ترســـم أبعاد الرفاهية في 

مركبة GL الواسعة.
  ومركبة GL الرياضية ذات املقاعد الســـبعة تعزز 
موقعها في الصدارة على الطرق الوعرة وتشبع رغبة 
ركابهـــا في الرفاهية املطلقة والراحة من خالل كابينة 
املركبة املتســـعة على نحو استثنائي، غير أن مركبة 
اجليل اجلديد من الفئة GL تضع توقيعها في نواحي 
السالمة االســـتباقية لتكون األولى في قطاع مركبات 

األراضي الوعرة.
  واجليل اجلديد من الفئة GL متوافر حاليا في الكويت 
ويشمل العديد من املزايا القياسية الفعالة مثل الكاميرا 
اخللفية ونظام البيان واالستعمال COMAND APS مع 
DVD للمالحة ونظام ترفيه بشاشتي عرض للكراسي 
اخللفية والذي يعمل مع تشـــغيل املركبة بلمسة زر 
ونظام التشغيل بدون مفتاح KEYLESS-GO مع نظام 

التشغيل/اإليقاف.
  أما عن الشكل اخلارجي مبالمحة القوية فهو يشمل 
عجالت AMG مصنوعة من معدن خفيف مبقاس ٢١ انش 
لتعزز مفهوم الراحة باإلضافة إلى تكنولوجيا األضواء 
النهارية LED لتستكمل مالمح الفخامة والصدارة على 

الطرق.
  اجليل اجلديد من سيارة الفئة GL متوافر حصريا 
في الكويت لدى شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي 

وسعر املركبة يبدأ من ٢٤٩٩٩ دينارا.
  وتتميز مركبة اجليل اجلديد من الفئة GL بحضورها 
القوي الذي يجسد الثقة بالذات مما يدعم مركزها في 

مقدمة قطاع املركبات الرياضية.
  التصميـــم املدهـــش للمركبة يبرز مالمـــح القوة 

واخلصوصيـــة فالهيكل اخلارجي الضخم 
(طول ٥٠٨٨مم وعرض ١٩٢٠مم وارتفاع 
١٨٤٠مم) يدعم مفهوم القوة بخطوطه 
التي  الرائعة  الواضحة وتفاصيله 
تعطي انطباع السرعة للمركبة حتى 

في حالة الثبات.

  اإلبداع في التصميم

  تستكمل مركبة مرسيدس ـ بنز من الفئة 
GL فلســـفة الصدارة في قطاع املركبات 

الرياضية الفخمة وال تتوقف عند هذا احلد 
بل ان التحديثات في الطراز اجلديد منها 
يضمن لها جاذبية خاصة، باإلضافة 
إلى العديد من التعديالت واالبتكارات 
الفنية خاصة فـــي فاعلية الوقود 
 GL وتوافقه مع البيئة في موديالت
٤٥٠ وموديل GL ٥٠٠ بتكنولوجيا 

BlueEFFICIENCY.
  وقد اهتم املصممون بالشكل 
الذي يخطف األذهان،  اخلارجي 
فاحلضور القـــوي ملركبة الفئة 
GL معـــزز بدعاميـــات مطورة 
وطبقة حمايـــة من الكروم معاد 
تصميمهــــــا أسفل اجلزء األمامي 
واخللفـــــي للمركبة مع شـــبكة 
الراديتير املميزة وأنابيب العادم 
الكروميـــة املطــــورة، باإلضافة 
إلى مجموعتني من األلوان امليتالك 
اجلديدة اللتـــني متت اضافتهما 
ملجموعــــــــــات ألـــوان املركبة 
وهما الرمادي تينورايت والفضي 
باالديـــوم، غير أن خطاف اجلر 
مختف خلف املئزر اخللفي وميكن 

تنزيله عند احلاجة.
  وتعـــرض مركبـــة األراضي 
الوعـــرة األولى أفضـــل نواحي 
السالمة والتي تشمل مجموعة 
متنوعة من األنظمة املســـاعدة 
كالنظـــام االبتـــكاري للحماية 
االســـتباقية PRE-SAFE والذي 

يعمل تلقائيـــا على إعداد املركبة 
وركابها لتصادم وشيك احلدوث ومن 

ثم تفعيل وظائف احلماية، باإلضافة إلى نظام 
اإلضاءة الذكي ILS الـــذي يوزع إضاءة املركبة على 
الطريق بالتوافق مع حالة القيادة وظروف الطقس، 
وتشتمل التجهيزات األساسية على األضواء النهارية 

LED في األمام واخللف.

  التصميم الداخلي يجسد مفهوم الرفاهية

  يتميـــز التصميم الداخلي ملركبة GL مبواد عالية 
اجلودة تؤمن للركاب إحساسا تاما باملتعة كما عودتنا 
مركبات مرسيدس باإلضافة إلى رحابة املركبة لتسع 
سبعة ركاب، ومركبة GL تضمن الراحة لركابها على 

طرقـــات املدينة أو عند القيـــادة االف الكيلومترات على الطرق 
الوعرة حيث يســـتمتع جميع الـــركاب بحرية احلركة حتى في 
املقعدين املنفصلني في اخللف، وإذا تطلب األمر عدد مقاعد أقل، 
فيمكن تخزين املقاعد اخللفية املنفصلة بكبسة زر بطريقة مفردة 

اإلضـــاءة الداخلي اخلاص والذي مت دمجه من قبل في 
.S سيارة الفئة

  تكنولوجيا BlueEFFICIENCY وخفض الوقود

  تستكمل مركبة GL نهج مرسيدس – بنز في جميع 
موديالت BlueEFFICIENCY حيث تقدم مجموعة شاملة 
من املقاييس التي تساعد على خفض استهالك الوقود في 
مركبة مزودة بناقل حركة اتوماتيكي ذي سبع سرعات 
٧G-TRONIC الذي يتحول إلى وضعية (Neutral) عند 
توقف املركبة على إشارة مرور من أجل خفض حمولة 
احملرك وخفض اســـتهالك الوقود والـــذي مت تعزيزه 
باســـتعمال عجالت ذات مقاومة لف أقـــل، وأيضا مت 
حتسني الديناميكيات الهوائية من خالل إعادة تصميم 
شبكة الراديتير وإضافة رفارف أكبر للعجالت األمامية، 
وأيضا قد مت تعزيز خفض استهالك الوقود من خالل 
توفيـــر الطاقة الكهروهيدروليكية فـــي نظام القيادة 
وبفضل كمبيوتر خفض استهالك الوقود وأداة عرض 
 GL الوقود املستهلك في ذات الوقت ميكن لسائق مركبة
أن يقوم بتنظيم استهالك الوقود وفي حالة الضرورة 

ميكنه تعديل اسلوب القيادة.

  متعة القيادة

  تتميز هذه املوديالت مبحرك ثماني االســـطوانات 
يعمل بالبنزين وينتج طاقة هائلة ليدعم مفهوم الراحة 
في القيادة غير أنهما يتوافقان مع املقاييس األوروبية 
لضبـــط االنبعاثات (EU٥)، فينتج احملرك ذو الثماني 
 GL اإلسطوانات بسعة حجمية ٥٫٥ ليترات في موديل
٥٠٠ قدرة تصل إلى ٢٨٥ كيلو واط/ ٣٨٨ قوة حصانية 
بعزم دوران قـــدره ٥٣٠ نيوتن متر ويكون تســـارع 
املركبة من الصفر إلى ١٠٠ كم/ســـاعة خالل ٦٫٥ ثوان 
كالسيارات الرياضية والسرعة القصوى لهذا املوديل 

هي ٢٤٠ كم/ساعة.
  أما في موديل GL ٤٥٠ فينتج احملرك ذو 
اإلزاحة احلجمية ٤٫٦ ليترات قدرة 
تصل إلى ٢٥٠ كيلـــو واط/ ٣٤٠ 
قـــوة حصانية مع عـــزم دوران 
يصل إلى ذروته عند ٤٦٠ نيوتن 
متر ويكون تســـارع املركبة من 
الصفر إلى ١٠٠كم/ساعة خالل ٧٫٢ 
ثانية بسرعة قصوى قدرها ٢٣٥ كم/

ساعة.
  وكتجهيز أساسي، فإن جميع موديالت 
GL مـــزودة بناقل حركـــة اتوماتيكي ذي 
سبعة سرعات ٧G-TRONIC ذات تقنية 
DIRECT SELECT لتبديل السرعة عبر 
 GL عجلة القيادة، وتتميز مركبة
بالكفاءة العالية وتقليل استهالك 
الوقود الناجت من التوافق التام بني 
احملركات املطورة حديثا وناقل 
احلركة ٧G-TRONIC باإلضافة 
إلى تقليل قوى االحتكاك، غير أنه 
هناك عوامل اخرى كوزن املركبة 
الهيكل  األخف بفضل جتميـــع 
كوحدة واحـــدة والديناميكيات 
الهوائية املمتازة حيث ان معامل 
مقاومة الهواء ٠٫٣٧ فقط ملركبة 

بهذا االتساع.

  سالمة ورشاقة على الطرق 
الممهدة والوعرة 

  تضمن مركبة GL قيادة مريحة 
وسالمة فعالة فبجانب نظام الدفع 
الرباعـــي ٤MATIC هنـــاك نظام 
 AIRMATIC التعليـــق الهوائـــي
كتجهيز أساســـي وأيضا عجلة 
القيادة ذات الدقة العالية ونظام 
التعليق االتوماتيكي ADS كتجهيز 
أساسي، وتبهر مركبة GL الضخمة 
عمالءها مبيزات املعاجلة الفعالة 
مهما كانت الظروف، لذا فإن املركبة 
تعطي أداء قويـــا على الطرقات 
الوعـــرة مع متعـــة القيادة عبر 

املدينة.
  وتتضـــح املعاجلة عند ســـحب 
مقطورة بشكل فعال بفضل نظام الثبات 
االلكتروني ESP ملوازنـــة املقطورة حيث تعمل على 
معاجلة ظروف القيادة احلرجة مع املقطورة قبل أن 
تصل إلى حد اخلطورة من خالل تفعيل الفرامل بدقة، 
بينما يقوم نظام التعليق الهوائي AIRMATIC بعملية 
تعديل اتوماتيكية شـــاملة وأيضا يســـمح للمركبة 
بزيادة اخللوص األرضي حتى ٣٠٧ مم باإلضافة إلى 
باقة تكنولوجيا األراضي الوعرة Off-road Pro التي 
تعزز عمليات املناورة على األراضي الوعرة جدا بفضل 
استخدام معدل تخفيض اجلير وتضعيف أقفال الفرامل 
في احملور اخللفي والترس التفاضلي األوسط لتكون مهمة السائق 
أسهل من خالل انظمة معاجلة الكترونية مثل مانع انغالق الفرامل 
ABS ونظام التحكم في الســـرعة على املنحدرات DSR ومساعد 

 .Anti-Stall Assistance منع التوقف املفاجئ

مـــن األدوات مع عجلة قيادة متعددة الوظائف مغطاة بجلد نابا 
 NECK-PRO باإلضافة إلى مســـاند رأس متكيفة تبعا للصدمات
للسائق والراكب األمامي وتكتمل املتعة مبجموعات ألوان الفرش 
األسود/بيج كشمير أو األسود/الباكا رمادي باإلضافة إلى نظام 

أو مزدوجة لتأمني مساحة حتميل أوسع.
  املقاعد اجللدية التي متت إعادة تصميمها سوف تأسر القلوب 
 ٥٠٠ GL بزينتها الرائعة في املوديل اجلديد، بينما ينفرد موديل
مبقاعد جلـــد نابا، وجميع املوديالت مـــزودة مبجموعة جديدة 

 تضع معايير الرحابة والرفاهية 
 GL 2011 المطلقة  في مركبة


