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طالل بارا

جتربتنا اليوم مع الصانع الصيني 
«جي أيه سي» الذي أطلق مؤخرا طراز 
GA٨ اجلديد كليا، والذي يتميز بأناقته 
داخل  الفخامة  من  املضاعفة وملسات 
املقصورة وبتحقيقه مستويات أعلى 
الهيكل اخلارجي للسيارة،  في سالمة 
وتأمني بيئة داخلية أكثر هدوءا، إضافة 
الى االرتقاء الشامل بالتحكم في القيادة 
والتصميم، وهو ما سيسهم بتجربة 

قيادة أكثر راحة.
البداية مع التصميم اخلارجي، الذي 
يجسد مفهوم الرفاهية والفخامة من خالل 
طولها الذي يفوق الـ ٥ أمتار، ومسافة 
قاعدة العجالت التي تبلغ ٢٫٩ متر، وفي 
جيلها اجلديد تتألق GA٨ بخطوط تصميم 
الهيكل تعكس  حادة متتد على طول 
مزيجا من الضوء والظل ومتنح السيارة 
شكال الفتا يجمع بني البساطة والفخامة 

والقوة معا.
من األمام جند تصميما جديدا إلضاءة 
التي تتخذ من النصل احلاد   LED الـ
شكال لها والتي تتجه إلى اجلوانب بشكل 
أنيق، تتوسطها شبكة التهوية األمامية 
كبيرة احلجم من الكروم، وغطاء محرك 
بخطوط جانبية متنحه حضورا مضاعفا، 
أما التصميم اجلانبي فنال أيضا نصيبه 
من اخلطوط واالنحناءات األنيقة مع 
تطعيمات كرومية حول النوافذ، لينحدر 
خط السقف بشكل تدريجي ويتحد مع 

الصندوق اخللفي.
في اخللف جند إضاءة LED بتصميم 

نحيف وحاد، وإلى األسفل منها دعامية 
ببروز خفيف، حتتضن فتحتي العادم 
وخط الكروم والتي تضفي على التصميم 

اخللفي مظهرا رياضيا جذابا.
رفاهية درجة رجال األعمال

لننتقل إلى داخل املقصورة، حيث جند 
اهتمام «جي ايه سي» بأدق التفاصيل سواء 
من ناحية التصميم أو املواد املستخدمة، 
وهنا تبرز براعة الصانع الصيني الذي 
يراهن دوما على توفير جتربة استثنائية 

فاخرة للمالك والركاب.
في األمام تستقبلك املقصورة بلوحة 
العدادات أنيقة التصميم، والتي تتوسطها 
شاشة رقمية تعرض أهم معلومات السيارة، 
وفي املنتصف جند شاشة كبيرة قياس 
٨ بوصات تعمل باللمس عالية الوضوح 
للتحكم في نظام الترفيه واالتصال مع 
Apple CarPlay، وإلى األسفل منها أزرار 
نظام التكييف الفعال وفتحات التكييف 
التي تندمج مع الكونسول الوسطي بشكل 
الكونسول يحتضن مقبض   أنيق، هذا 
ناقل احلركة الذي نال تصميما عصريا 
أنيقا للغاية، وأزرار التحكم في وضعيات 
القيادة، والقرص الدوار للتحكم بوظائف 

الشاشة ونظام الترفيه.
ويالحظ في املقصورة أيضا جودة 
املواد املستخدمة وبراعة التصميم، وملزيد 
من التأثير البصري خالل الليل مت تزويد 
املقصورة بقطع مضيئة مصنعة خصيصا 

لـ GA٨ اجلديدة بالكامل.
أماميني  وتزود املقصورة مبقعدين 
مريحني قابلني للتعديل بـ ٤ وضعيات 

بتصميم علمي ومواد مختارة، وألن مناخ 
املنطقة صحراوي بامتياز خالل الصيف 
فإن موجة احلر املستمرة والغبار والعرق 
املالمس للمقعد شكل لفترة طويلة من 
الزمن عامل تذمر من قبل الركاب، لذلك 
مت جتهيز طراز GA٨ اجلديد خصيصا 
مبقاعد صحية والتي تستخدم جلودا 
عالية اجلودة، كما أن الصف األمامي من 
املقاعد جيد التهوية، حيث يتم استخدام 
CN٩٥ كمرشح للتكييف الهوائي، ونظام 
البالزما لتنقية الهواء، والذي يعزل بشكل 
فعال موجة احلرارة واملواد الضارة، مع 
احلفاظ على الهواء النقي داخل املقصورة.

 GAوتقدم جي اي سي من خالل طرازها ٨
احلديث حتسينات على البيئة الداخلية 
للسيارة وسالمة هيكلها اخلارجي، حيث 
شملت التطبيقات الضخمة للفوالذ عالي 
الصالبة، واالستفادة من تأثير تقنية 
الثاني،  في اجليل  التقنية  امتصاص 
ومن شأنه أن يحمي الركاب إلى أقصى 
حد في حالة حدوث تصادم، خاصة أن 
تقنية التحكم في الضوضاء، مما يحافظ 
على تركيز الركاب حتى في بيئة املدن 

احلضرية املزدحمة.
وتزود GA٨ بعدة أنظمة تضمن السالمة 
واألمان نذكر منها نظام الثبات اإللكتروني 
الفرملة  (ESP)، ونظام املساعدة على 
(HBA)، ونظام منع رجوع املركبة عند 
التوقف في الصعود (HHC)، ونظام 
الفرامل (EPB) مع  الكبح على  توزيع 
التثبيت التلقائي ونظام مراقبة ضغط 
اإلطارات (TPMS) والعديد من ميزات 

السالمة األخرى.

جي أيه سي GA٨ اجلديدة كليًا..
رفاهية تفوق التوقعات

متوافرة حالياً لدى معارض «املطوع والقاضي»

جي أيه سي.. جودة عاليةمحرك اقتصادي عالي األداء
ميكانيكيا، تزود GA٨ مبحرك رباعي األسطوانات 
توربو سعة ٢ ليتر من اجليل الثالث، والذي يولد 
قوة تصــل إلــى ٢٥١ حصانا، مع عزم دوران يصــــل 
إلى ٣٩٠ نيوتن متر، يتصل بناقل حركة سداسي 
إلى  الوصـــول  ـــــرق  السرعات، حيث يستغـ 
سرعة ١٠٠ كيلومترا بالساعة ابتداء من كيلــومتر 

ما يقارب ٧٫٨ ثوان.
الهيكل من قبل خبراء من  ويضمن ضبط 
الطراز العاملي استقرارا ممتازا في الهيكل، كما 
السائق  العديد من وظائف مساعدة  أن إضافة 
املتطورة تفي بأعلى املتطلبات املتعلقة بأداء 

القيادة والتحكم.

لدى شركة جي أيه سي موتور أفضل فريق 
البحث والتطوير على مستوى  متخصص في 
العالم، إضافة إلى نظام تصنيع ذكي ومتطور، 
وبعد ١٢ عاما من التطوير، نضجت الشركة في 
العاملية. وأنشأت رقابة  التوريد  نظام سلسلة 
صارمة على عملية اجلودة جلميع أجزاء السيارة. 
كما أن الشركة تؤكد على جودتها للمستهلكني 
عبر تقدمي سياسة الضمان املصنعي الطويل، ومع 
التي تغذي باستمرار  املنتـــج واخلدمة  جودة 
التطـــــور السريـــع فإن الشركة ستخلق حياة 
أكثر متعـــــة لتنقل املستهلكني على الصعيد 

العاملي.


