
 2017, בתערוכת GS7המרשים ממציאה מחדש את רכב השטח, באמצעות הדגם  GAC Motorחברת 
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 North American International Auto)שמשתתפת בתערוכת הרכב הבינלאומית של צפון אמריקה 

Show [NAIAS]) מציגה בתערוכה שלושה דגמים פורצי דרך, 2017בינואר  22עד  8-שבדטרויט מ ,

, GS7הדגם . EnSpiritורכב הקונספט  GS7 החדש , רכב השטחGE3ביניהם את הרכב החשמלי הראשון 

שהוא רכב שטח רב מכר בגודל בינוני, מתוכנן באמצעות הטכנולוגיות החדשניות ביותר של החברה 

 והקונספטים המתקדמים ביותר שלה.

 לחוות את הודעת המולטימדיה האינטראקטיבית לעיתונות: היכנסו לאתר הבא כדי

naias-gs7-motor-gac-http://www.multivu.com/players/English/8018651 

אנשי מקצוע בענף, צד תשומת לב רבה מ עורר GS7ית של מיטב ענף הרכב, הדגם בינלאומבתצוגה ה

מומחים, אנשי תקשורת ואורחים. הדגם נועד להמשיך את מורשת החברה בעידן החדש של רכבי השטח, 

 .2015, בשנת NAIAS-, שגם הוא הושק בGS4אותו פתח הדגם רב המכר 

בינלאומית, אנו מקווים שלקוחותינו ברחבי תבל יוכלו ליהנות מחוויית הנהיגה  "בתור מותג רכב ברמה

הוא רכב שנוצר, תוכנן ויוצר  GS7-, גם הGS4להציע. בדיוק כמו הדגם  GAC-נהדרת שיש לוהנסיעה ה

, שהוא כולל גם פריטים בתכנון ייחודיקונפיגורציה שלו גבוהה ביותר, אלא בסין, ושלא זו בלבד שרמת ה

 .GAC Motor(, מנכ"ל Yu Junאחרת", מסר יו ג'ון ) דרגהאת רכב השטח ל המעלים

שמגיע לעוצמה מרבית  ,GAC Gמסדרת  2.0Tמונע ע"י מנוע חדש לחלוטין,  GS7הדגם האיתן והנמרץ 

-ל 0-, המכונית יכולה להאיץ מ320Nmועם מומנט המגיע לשיא של  –כוחות סוס148kW (201.28  )של 

 שניות. 9.5ך קמ"ש בתו 100

מסוגל לביצועים בכל תנאי הדרך, תוך שימוש בכוח מרבי של המנוע. הוא גם מספק חוויית  GS7הדגם 

 נהיגה ונסיעה ידידותית, חכמה ומהנה לכולם, באמצעות עיצובי חוץ ופנים פורצי דרך.

הקדמיים  'Matrix LED'מציגה דימוי של נוכחות אדירה. אורות ה GS7-"החזית הקדמית של ה

, שהיא 'דינמיקה מרחפת'למותג שלנו, סבכת המנוע  מאפיין הייחודיה מצטרפים אלהמקוריים שלנו, 

. GAC( סגן נשיא מכון ההנדסה Zhang Fanג'אנג פאן )פשוט דוגמה לאיכות יוקרתית ולמקוריות", מסר 

מעלה, ואת עמוד התווך  "בצד הגוף, אנו יכולים לראות את הקו האופייני, הבטוח והמהודר, שעולה כלפי

 , שמגביר את העוצמה של רכב השטח מבחינה חזותית".Dהאיתן בצורת 

, כולל GAC Motor, שגם הוא מהווה מאפיין ייחודי של GS7-המרחב הפנימי הגדול והנוח של ה

sunroofאינטש,  10ם מסך מגע מרכזי בגודל מי, תא מטען גדול והמון תאי אחסון נסתרים, שאותם משלי

 HMIשל  ,תפקודיים, טעינה אלחוטית, כניסה ללא מפתח ומערכת חכמה, חדשה לגמרי -שבי עור רבמו

Human Machine Interface)הנקראת ", מכונה(-, ממשק אדםinjoy." 

http://www.multivu.com/players/English/8018651-gac-motor-gs7-naias


שוב התעלתה על  GAC Motorחברת  .2017הוא אחת ההשקות המרגשות ביותר בשנת  GS7"הדגם 

ומתחשב מבחינה  תאמנותימבחינה באמצעות רכב שטח חדשני מבחינה טכנולוגית, דינמי עצמה 

פונקציונלית, שבהחלט יפרוץ דרכים חדשות בשוק הבינלאומי של רכבי השטח בגודל בינוני ויוביל מגמות 

 גריה.בני GAC Motor, סוכן (Chen Xiuxiaא )עיצוביות ותכנוניות חדשות בענף הרכב", מסר צ'ן ְסיּוְסי  

כדי לספק ללקוחותיה ברחבי העולם את מוצרי הרכב ואת השירותים המוערכים והחדשניים ביותר, 

מו"פ, רשת אספקה ומיקור,  יכללות שות גלובלית תחרותיולבנות מערכ GAC Motorשואפת חברת 

שירות, כשהמטרה היא להרחיב את נפח המכירות בחו"ל באמצעות השקת ושיווק בינלאומי  ,ייצור

 וצרים וטכנולוגיות חדשים.מ

הוכיחה גם את הביטחון ואת הנחישות שלנו בפילוס דרך חדשה בנוף של  NAIAS 2017-"ההשקה ב

 השוק הבינלאומי, כמותג הרכב הסיני שצומח במהירות הגבוהה ביותר", מסר יו.

 

 GAC Motorאודות חברת 

GAC Motor שהיא חברת בת של ,GAC Group מפתחת ומייצרת מוצרי יוקרה איכותיים בתחום הרכב ,– 

לעומת השנה הקודמת,  96%לשיעור צמיחה של  2016והיא הגיעה בשנת  –כלי רכב, מנועים, רכיבים ואבזרים 

דורגה במקום החמישי מבין  GAC Motorהשיעור הגבוה ביותר מבין כל המותגים הסיניים בתקופה זו. חברת 

באזור אסיה והאוקיינוס  J. D. Powerשנערך ע"י  2016יכות הראשוני בסין לשנת כל המותגים במחקר הא

(, המקום הגבוה ביותר מבין כל J.D. Power Asia Pacific's 2016 China Initial Quality Studyהפסיפי )

 המותגים הסיניים, זו השנה הרביעית ברציפות.

 

 לצורך מידע נוסף, הנכם מוזמנים לבקר:

 GAC Motor :https://www.facebook.com/GACMoto/posts/1275665359142728בפייסבוק: 

 .GAC Motor :  com/p/BMCLdjegUnI/https://instagramבאינסטגרם: 

  GAC Motor :https://twitter.com/gac_motor/status/791324958353821697בטוויטר: 
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