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STERLING METALLIC TITANIUM RUSH METALLIC DYNAMIC BLUE METALLIC DEEP BRONZE METALLIC

SUMMIT WHITE DESERT SAND METALLIC VOLCANIC REDONYX BLACK

SLE AT 4 
PERFORMANCE AND DIMENSIONS
Engine Type 5.3L V8 Ecotec3 with Dynamic Fuel Management
Horse Power / Torque 355 HP @ 5600 RPM / 383 LB - FT. @ 4100 RPM

Suspension Z71 Off Road Suspension Off-Road Suspension with 2" Factory Installed 
Lift and Monotube Shocks

Transmission 10-Speed Automatic With Column Shifter 10-Speed Automatic With Electronic  
Precision Shift and Paddle Shifters

Fuel Tank Capacity Approximate 91 Ltrs
Exterior Dimensions - Length / Height / Width (in mm) 5353 / 1923 / 2061
Inside Box Dimensions - Length / Height / Width 
(Between Wheel Arch) - in mm 2018 / 569 / 1286

MECHANICAL FEATURES 

Auto locking rear differential  
Rollover sensing disable switch  
Stability control system with proactive roll avoidance and traction 
control  

EXTERIOR FEATURES 

LED projector headlamps & tail lamps with DRL  
LED fog lamps - 
Power adjustable mirrors With Chrome Side Mirror Caps With High Gloss Black Side Mirror Caps

Wheels 18", 6-Spoke Machined Aluminum  
with Dark Grey Metallic Accents 18'' Machined Aluminum with Dark Grey Accents

Tyres 265/65R18SL All-Terrain, Blackwall LT275/65R18C Blackwall Goodyear Wrangler Duratrac  
MT Tyre

Front and rear bumper Chrome Lower Bumper with Rear Corner Steps Body Color Bumper with Rear Corner Steps
Tailgate Standard Tailgate Multipro with six functional Load/Access Features 
Side steps-fixed  
Spray-on bed liner With GMC Logo With AT4 Logo
Red recovery hooks - 
INTERIOR FEATURES 

Remote Vehicle Starting System + Push Button Start  

Steering System Leather Wrapped Steering Wheel With Manual Tilt And 
Telescoping

Leather Wrapped Steering Wheel With Power Rake And 
Telescoping

12.3" Diagonal Multi Colour Driver's Display, Reconfigurable  
13.4" Diagonal Touchscreen with GMC Infotainment System & 
Android Auto and Apple Carplay + Bluetooth + 2 USB + 2 Speakers  

Seat Upholstery Fabric Leather

Seats System 

10-Way Power Driver Including Lumbar,  
Passenger 4-Way Manual

10 Way Power Driver And Passenger Seat-  
with Driver Memory

40/20/40 Split-Bench with Covered Armrest Storage  
and Under-Seat Storage

Bucket Seat with Centre Console with  
Heated Driver and Front Passenger Seats

SAFETY AND SECURITY FEATURES

6 Airbags  
Electronic Trailer Sway Control  
HD Rear View Camera  
Cruise Control  
Lane Keep Assist + Lane Departure Warning + Lane Change Alert  
Automatic Emergency Braking  
Front Pedestrian Braking  
Forward Collision Alert  
Side Blind Zone Alert + Following Distance Indicator  
Hill Start Assist + Hill Descent Control  
Park Assist Rear Front and Rear

EXTERIOR COLOURS FOR AT4

Colours and features shown are for illustrative purposes only. Actual vehicles may vary based on model/variant available at the local dealer. Accessories shown, if any, are 
not a part of the standard equipment. Specifications are subject to change anytime, without notice.

AT4 األلوان الخارجية لطراز

https://www.facebook.com/gmc.oman
https://www.instagram.com/gmc_oman/
https://www.youtube.com/@GMCArabia
https://gmc.moosagroup.com/
https://gmc.moosagroup.com/


GMC Arabia gmc.moosagroup.com

/GMC.OMAN /GMC_OMAN موسى عبد الرحمن حسن وشركاه ش.م.م

 من جي ام سي
ً
سييرا الجديدة كليا

REGULAR CAB

PACIFIC BLUE METALLIC SUMMIT WHITE TITANIUM RUSH METALLIC

ONYX BLACK CARDINAL REDSTERLING METALLIC

SLEAT4
األداء واألبعاد

محرك V8 ECOTEC3  سعة 5.3 لتر مع نظام اإلدارة الديناميكية للوقودنوع المحرك
355 حصان @ 5600 دورة في الدقيقة / 383 رطل - قدم @ 4100 دورة في الدقيقةالقوة بالحصان / عزم الدوران 

 تعليق على الطرق الوعرة مع وحدة رفع 2 بوصة Z71 تعليق الطرق الوعرةنظام التعليق 
مثبتة في المصنع وصدمات أحادية األنبوب

 ناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات مع ناقل ناقل حركة أوتوماتيكي  10 سرعات مع عمود نقل الحركة  نظام نقل الحركة 
حركة إلكتروني دقيق على مجداف

91 لتر تقريباسعة خزان الوقود
5353 / 1923 / 2061األبعاد الخارجية – الطول/ االرتفاع/ العرض )بالملليمتر(       

أبعاد الصندوق الداخلي - الطول / االرتفاع / العرض )بين قوس 
2018 / 569 / 1286العجلة( - بالملليمتر 

المواصفات الميكانيكية 
القفل التلقائي للترس التفاضلي الخلفي

مفتاح تعطيل حساسات االنقالب 

نظام التحكم في الثبات مع تجنب االنقالب االستباقي والتحكم 
في الجر 

المواصفات الخارجية 
مصابيح أمامية وخلفية إل إي دي مع مصابيح نهارية 

-مصابيح ضبابية إل إي دي

مع أغطية مرايا جانبية سوداء شديدة اللمعانمع أغطية مرايا جانبية من الكروممرايا قابلة للتعديل كهربائيا

 ألومنيوم مقاس 18 بوصة، مكون من 6 أضالع الرنجات  
ألومنيوم مقاس 18 بوصة مع لمسات رمادية داكنةمع لمسات معدنية  رمادية داكنة 

 265/65R18SL LT275/65R18C لجميع التضاريس ، بالك وولاالطارات
MT TYRE بالكوال جوديير رانجلر دوراتراك

مصد بلون الهيكل مع عتبات خلفيةمصد سفلي من الكروم مع عتبات خلفيةالصدام األمامي والخلفي 
ملتي برو مع  ست ميزات وظيفية للتحميل / التنزيل باب خلفي قياسيالباب الخلفي 

عتبات جانبية - ثابتة

مع شعار AT4مع شعار جي ام سيشكل البطانة الداخلية 
-خطافات قطر السيارة بلون أحمر

المواصفات الداخلية 
نظام تشغيل السيارة عن بعد + زر التشغيل 

عجلة قيادة مغلفة بالجلد مع إمكانية الضبط لألمام نظام التوجيه
والخلف واألعلى واألسفل يدويا

عجلة قيادة مغلفة بالجلد مع إمكانية الضبط لألمام 
والخلف واألعلى واألسفل بالكهرباء

شاشة عرض قطرية متعددة األلوان مقاس 12.3 بوصة ، قابلة 
إلعادة الضبط

شاشة 13.4 بوصة تعمل باللمس مع نظام جي ام سي 
المعلوماتي الترفيهي وأندرويد أوتو وأبل كاربالي + بلوتوث + 2 

مخرج USB + 2 مكبر صوت


جلدقماشتنجيد المقاعد 

نظام المقاعد 

يتم التحكم في كرسي السائق  في 10 اتجاهات 
ًبالكهرباء  بما في ذلك أسفل الظهر والتحكم في 

كرسي الراكب في 4 اتجاهات يدويا

يتم التحكم في مقعد السائق والراكب كهربائيا في 10 
اتجاهات - مع ذاكرة للوضعية المفضلة لكرسي  السائق

مقعد سبليت 40/20/40 مع مسند الذراع  تحته مكان 
للتخزين ودعامة للتعديل ومساحة تخزين تحت المقعد

مقعد فردي مع كونسول مركزي مع إمكانية تدفئة 
مقاعد السائق والراكب األمامي 

مزايا السالمة
6 وسائد هوائية

التحكم اإللكتروني في تحريك المقطورة

كاميرا الرؤية الخلفية عالية الدقة 

مثبت السرعة

نظام المساعدة في الحفاظ على المسار + نظام التحذير من 
مغادرة المسار + نظام التنبيه في حالة تغيير المسار

فرامل تلقائية في حاالت الطوارئ

نظام فرامل المشاة األمامي

نظام تنبيه في حالة إمكانية حدوث اصطدام من األمام

تنبيه المنطقة الجانبية العمياء + مؤشر المسافة التالية

نظام المساعدة على صعود الطرق المرتفعة + نظام التحكم 
في الطرق المنزلقة

من األمام والخلفمن الخلف فقطمساعد الركن 

EXTERIOR COLOURS FOR SLE SLE األلوان الخارجية لطراز

األلوان والمواصفات  المعروضة   هي   ألغراض   توضيحية   فقط .  قد   تختلف   السيارات   الفعلية   بناءً   على   الطراز  /  البديل   المتوفر   لدى   الوكيل   المحلي. الملحقات المعروضة، إن 
وجدت، ليست جزءا من الطراز القياسي. المواصفات   عرضة   للتغيير   في   أي   وقت  ،   دون   إشعار.

https://gmc.moosagroup.com/
https://www.facebook.com/gmc.oman
https://www.instagram.com/gmc_oman/
https://www.youtube.com/@GMCArabia
https://gmc.moosagroup.com/



