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YUKON

 األولى على اإلطالقAT4 جي ام سي يوكون

جي ام سي يوكون دينالي

FIRST-EVER GMC YUKON AT4
/GMC.OMAN

NEXT GENERATION GMC YUKON DENALI
/GMC_OMAN

MOOSA ABDUL RAHMAN HASSAN & Co. LLC

GMC Arabia

TOLL
FREE

800 76 200

www.gmc.moosagroup.com

9450 0004

SLE - 5.3 L
PERFORMANCE AND MECHANICAL
Engine

Length / Width / Height - in mm
Gross / Curb Weight - in kgs
Pay Load capacity - in kgs

3402 / 2575
772

EXTERIOR

Handsfree Power Liftgate with GMC logo projection
Panoramic Sunroof

INTERIOR

Front high-back reclining bucket Seats
8 way power driver seat with Front Passenger Lumbar Support
Tri-zone Automatic Climate control
Keyless Start - Push Button with Auto Start/Stop
Remote Start
Electronic Precision Shift
8” Diagonal Multicolor driver information display
10.2” Diagonal Multi touch display with GMC Infotainment System + Android
and Apple carplay capability
Audio System
Center Console Fridge Cooler
Rear Seat Media System includes dual rear seat-mounted 12.6” diagonal
color-touch LCD HD screens, Wi-Fi projection capability
Wireless Charging

SAFETY AND SECURITY

7 Airbags
Rear Vision Camera
Front & Rear Park Assist
Hill Start Assist and Hill Descent control
Following Distance Indicator
Forward Collision Alert
Front Pedestrian Braking
¤ĚîƑ Ƒūƙƙ¹ƑîĲǛČŕĚƑƥ
Lane Keep Assist with Lane Departure Warning
Lane Change Alert with Side Blind Zone Alert
Cruise Control
Automatic Emergency Braking
Rear Pedestrian Alert
Head-Up Display - 15” diagonal multi-color
Rear Camera Mirror
Self-powered horn
Interior movement sensors
Vehicle inclination sensors
Glass break sensors in rear quarter glass, liftgate window,
door and liftgate lock shields

AT4 - 6.2 L

DENALI - 6.2 L

6.2L EcoTec3 V8 with Dynamic Fuel Management, Direct
Injection and VVT
5300 cc
6200 cc
10-speed Automatic, Electronically controlled / 4 WD
355 hp @ 5600 rpm
420 hp @ 5600 rpm
383 lb-ft [518 Nm] @ 4100 rpm
460 lb-ft [624 Nm] @ 4100 rpm
Mechanical limited-slip
Electronic limited-slip (eLSD)
Premium Smooth Ride
Magnetic Ride Control & Air Ride Adaptive

DIMENSIONS

Wheels

AT4 - 5.3 L

5.3L EcoTec3 V8 with Dynamic Fuel Management, Direct Injection and VVT

Displacement
Transmission / Drive system
Power
Torque
Differential
Suspension

Intellibeam LED Headlamps
LED Tail lamps, Front fog lamps, DRL
Illuminated front GMC emblem

SLT - 5.3 L







Fabric
2 way


















20 “ 6-spoke machined Aluminum
22” bright machined
with Carbon Grey Metallic accents
Aluminum with premium paint



Dual-pane, tilt-sliding with express-open and close and power sunshade

Perforated Leather
4 way heated Driver and Passenger seats plus second row seats (outboard sets) with Driver memory seat




















With Navigation



6 Speaker Audio System




3402 / 2643
733

With turn signal

20” 6-spoke polished Aluminum wheels

--

5334 / 2057 (without mirrors) / 1943

9 Speaker Bose Audio System






14-speaker Bose Audio with
Surround


--









--










HD










-------
















------



HD Surround Vision (8 Cameras)
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--

--

--

Images, exterior colour options & Features are for illustrative purposes only. Actual vehicles may vary based on model/variant available at the local dealer. Accessories shown, if any, may not be part of standard equipment.









Adaptive Cruise Control
Enhanced








5.3 L - SLE
األداء والمواصفات الميكانيكية
ّ
المحرك

اإلزاحة

الترس التفاضلي

ميكانيكي مانع لالنزالق
نظام تعليق فاخر لضمان قيادة سلسة

الطول  /العرض  /االرتفاع  -بالملم
الوزن اإلجمالي  /الفارغ  -بالكلغ
قدرة الحمولة  -بالكلغ

اإلطارات
باب خلفي يفتح بدون استخدام اليدين مع عرض لشعار GMC
سقف بانورامي

المواصفات الداخلية

مقاعد أمامية مرتفعة قابلة لإلمالة للخلف
ً
مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا في  ٨وضعيات ،ودعم لمقعد الراكب
األمامي
ّ
تحكم آلي ثالثي المناطق بدرجة الحرارة
تشغيل  /إيقاف أوتوماتيكي بكبسة زر بدون مفتاح
ُ
ميزة التشغيل عن بعد
نظام نقل إلكتروني دقيق
ّ
شاشة عرض معلومات متعددة األلوان قياس  ٨بوصة
ّ
شاشة عرض قطرية بلمس متعدد قياس  ١٠٫٢بوصة مع نظام ترفيه
ومعلومات  + GMCإمكانية توصيل  Androidو  Appleو CarPlay
النظام الصوتي
كنسولة تخزين وسطية مع نظام تبريد
ّ
نظام وسائط في المقعد الخلفي يتضمن شاشتي لمس LCD HDملونتان
قياس  ١٢٫٦بوصة مع قابلية اإلمالة وإمكانية عرض Wi-Fi
شحن السلكي

السالمة واألمان

 ٧وسادات هوائية
كاميرا الرؤية الخلفية
نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي
نظام المساعدة على صعود التالل ونزول المنحدرات
تنبيه المسافة بين السيارات
تنبيه االصطدام األمامي
نظام الكبح األمامي للمشاة
تنبيه حركة المرور الخلفية
نظام المساعدة في الحفاظ على المسار والتنبيه عند الخروج عنه
نظام التنبيه عند تغيير المسار مع تنبيه النقطة الجانبية العمياء
مثبت السرعة
نظام الكبح التلقائي في حاالت الطوارئ
التنبيه الخلفي للمشاة
ّ
شاشة عرض قطرية بدون لمس  -متعددة األلوان  -قياس  ١٥بوصة
مرآة الكاميرا الخلفية
بوق ذاتي التشغيل
مستشعرات الحركة الداخلية
مستشعرات انحراف السيارة
مستشعرات كسر الزجاج في زجاج الربع الخلفي ،ونافذة باب الصندوق الخلفي،
واألبواب ودروع قفل الصندوق الخلفي

إلكتروني مانع لالنزالق )(eLSD
نظام التحكم المغناطيسي في القيادة ونظام التحكم األوتوماتيكي في مستوى الهواء
) ٢٠٥٧ / ٥٣٣٤بدون المرايا( ١٩٤٣ /

٢٥٧٥ / ٣٤٠٢
٧٧٢

المواصفات الخارجية

مصابيح أمامية Intellibeam LED
مصابيح  LEDخلفية ،أمامية وضبابيةDRL ،
شعار  GMCاألمامي المضيء

ّ
ّ
محرك  ٦٫٢ EcoTec3 V8ليتر مع نظام التحكم الفعال في استهالك
الوقود ،وميزة الحقن المباشر وتقنية التوقيت المتفاوت للصمامات
 ٦٢٠٠سي سي

ّ
دفع رباعي  ١٠ / 4WDسرعات بتحكم أوتوماتيكي إلكتروني
 ٤٢٠حصان مع  ٥٦٠٠دورة في الدقيقة
 ٣٥٥حصان مع  ٥٦٠٠دورة في الدقيقة
 ٦٢٤] lb-ft ٤٦٠نيوتن  -متر[ مع  ٤١٠٠دورة في الدقيقة
 ٥١٨] lb-ft ٣٨٣نيوتن  -متر[ مع  ٤١٠٠دورة في الدقيقة

القوة
العزم

األبعاد

6.2 L - AT4

ّ
ّ
محرك  ٥٫٣ EcoTec3 V8ليتر مع نظام التحكم الفعال في استهالك الوقود،
وميزة الحقن المباشر وتقنية التوقيت المتفاوت للصمامات
 ٥٣٠٠سي سي

ناقل الحركة  /نظام القيادة

نظام التعليق

5.3 L - SLT

5.3 L - AT4

دينالي 6.2 L -







٢٦٤٣ / ٣٤٠٢
٧٣٣






مع إشارة انعطاف




ّ
إطارات من األلمنيوم البراق قياس
إطارات من األلمنيوم المصقول قياس  ٢٠إنش بتصميم  ٦أضالع مع
إطارات من األلمنيوم المصقول قياس  ٢٠إنش بتصميم  ٦أضالع
 ٢٢إنش مع طالء فاخر
لمسات من الكربون الرمادي المعدني





لوحة مزدوجة ،قابلة لالنحناء واالنزالق مع ميزة الفتح واإلغالق بسرعة والتظليل الكهربائي
-ُ ّ
جلد مثقب

قماش
وضعيتان

مقاعد  ٤وضعيات بخاصية التدفئة للسائق والراكب ومقاعد الصف الثاني )األطراف الخارجية( مع خاصية الذاكرة لمقعد السائق



































مع نظام مالحة









نظام  Boseالصوتي المحيطي
مع  ١٤مكبر صوت


--









--










عالية الدقة










-------





رؤية محيطية عالية الدقة ) ٨كاميرات(
























---------



نظام  Boseالصوتي مع  ٩مكبرات صوت

نظام صوتي مع  ٦مكبرات صوت












------

--

---ً
الصور ،وخيارات األلوان الخارجية والميزات هي لغرض التوضيح فقط .قد تختلف السيارات الفعلية حسب الطراز  /الفئة المتاحة لدى الوكيل المحلي .وبالنسبة لألكسسوارات المعروضة ،إن وجدت ،قد ال تكون جزءا من التجهيزات القياسية.









نظام تثبيت السرعة التفاعلي
ّ
محسن








٦ المزايا الـ
THE SUPER 6

EXTERIOR COLORS

الفائقة

 تصميم داخلي حصري لدينالي.١

ُ
 نظام التعليق الهوائي التكيفي بأربع زوايا يعد األفضل.٢
ضمن فئتها
ُ
 تسعة أنماط ومشاهد تصوير للكاميرا تعد األفضل.٣
ضمن فئتها

األلوان الخارجية

MIDNIGHT BLUE

ONYX BLACK

CAYENNE RED

SUMMIT WHITE

PEARL BEIGE

WHITE FROST – SLT, AT4 & DENALI ONLY

SATIN STEEL

HUNTER METALLIC – DENALI ONLY

١٥  نظام عرض على الزجاج األمامي متعدد األلوان قياس.٤
ُ
بوصة يعد األفضل ضمن فئتها
ُ
 قوة تعد األفضل ضمن فئتها.٥
ً
 لالستجابة النشطة الجديد كليا4WD™  نظام.٦

1. DENALI-EXCLUSIVE INTERIOR
2. OFFERING FIRST-IN-CLASS AVAILABLE FOUR-CORNER AIR
RIDE ADAPTIVE SUSPENSION
3. CLASS-LEADING AVAILABLE NINE CAMERA VIEWS
4. CLASS-LEADING AVAILABLE 15” DIAGONAL MULTICOLOR
HEAD-UP DISPLAY
5. OFFERING AVAILABLE BEST-IN-CLASS POWER
6. ALL-NEW AVAILABLE ACTIVE RESPONSE 4WD™ SYSTEM

 لمشاهدةQR امسح رمز
جي ام سي يوكون

Scan the QR Code to check
out the GMC YUKON
3

٩٤٢٩١٤٧٢ / ٢٥٦٩٢٢٨٦ : ﻋﺒﺮي٩٢٨٢١٢٦٦ : ﺻﻮر٩٤٠٥٤٣٤٧ / ٢٣٢١٢٦٩٩ : ﺻﻼﻟﺔ٩٦٧٩١٧٩٧ / ٢٥٤١٣٠٨٢ : ﻧﺰوى٩٦١٣٩٩٧١ / ٢٦٨٤٠٣٧٩ : ﺻﺤﺎر٩٩٨١٧٧٢٧ / ٢٢٠٨٠٨٠٠ :اﻟـﻐﺒﺮة

Ghubra: 22080800 / 99817727 Sohar: 26840379 / 96139971 Nizwa: 25413082 / 96791797 Salalah: 23212699 / 94054347 Sur: 92821266 Ibri: 25692286 / 94291472

م.م.موسى عبد الرحمن حسن وشركاﻩ ش

٩٤٥٠٠٠٠٤

٨٠٠ ٧٦ ٢٠٠

اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ

