
 

להמחשת  Auto Guangzhouחושפת רכב קונספט חשמלי חכם ראשון בתערוכת  GAC Motorחברת 
  Global Outreachחדשנות במו"פ במסגרת 

 

, השיקה את GAC Motorיצרנית הרכב המובילה בסין,  --/ PRNewswire/ 2016בדצמבר  8ו, סין, ’גואנגז
שנערכה  14-בתערוכת הרכב הבינלאומית הבנובמבר  18-, בEnLightרכב הקונספט הראשון שלה, 

  ובכך ציינה אבן דרך במסע החדשנות הרצוף של החברה. -ו, סין ’בגואנגז

על חשמלי חכם ללא תקדים, אשר מיישם את הטכנולוגיות המתקדמות והעדכניות ביותר, -הוא רכב EnLightגם ד
העל בעל הגוף הקומפקטי עם דלתות שחף מציע -קווי העיצוב העתידניים ביותר וכן חוויית נהיגה טבעית. רכב

 הממוקמים בתוך כל גלגל. מצב נהיגה אוטונומי וכן ידני, יחד עם הנעה עצמאית לארבעת הגלגלים הודות למנועים

הוא רכב קונספט מתקדם המייצג את הרמה הגבוהה ביותר של מחקר ופיתוח עצמאי בחברת  EnLight"דגם 
GAC Motor  והוא גם יאפשר לחברת  –וכן את היכולות הטכנולוגיות הבולטות שלנוGAC Motor  ביטחון

 Zengבאמצעות חדשנות ויצירתיות", אמר ותמיכה בחיפוש אחר פיתוח מתקדם לשם הגעה לפסגת ענף הרכב 
Qinghong נשיא ,GAC Motor. 

שטח -, שהוא רכב פנאיGS8גם את רכב הדגל שלה,  GAC Motorהציגה  Auto Guangzhouבתערוכת הרכב 
 ,GA8לצד אוסף המוצרים הבולטים של החברה הכולל את  GS4של דגם  2017מושבים וכן את מהדורת  7בעל 

GA6, G5 Super ן וכGA3S 200T –  אשר מציגים את עוצמת החדשנות הטכנולוגית שלGAC Motor  ואת
 רמת הייצור הגבוהה ביותר אשר פותחה במהלך העשור האחרון.

, הרחיבה את רשת המו"פ GAC Automotive Engineering Institute, תוך הסתמכות על GAC Motorחברת 
כנולוגיה של החברה, ספקים ומכוני מחקר עולמיים העולמית בתחום הרכב אשר נתמכת על ידי מרכז הט

לשם  Cross Platform Modular Architecture (CPMA)מובילים, לשם יצירת הארכיטקטורה המודולרית 
עיצור וייצור דגמי רכב שונים בתחומים של נהיגה אוטונומית, שימוש במקורות אנרגיה חדשים לרכב ואינטרנט 

 נייד.

 GAC Automotive Engineering Institute, ימשיך EnLightהעל -הדרך של רכב-פורץ , עם הדגםZengלדברי 
במחקר בתחומים עתידיים כגון: מערכות שלדה בכלי רכב המשתמשים במקורות אנרגיה חדשים, חומרים מסוג 

Grapheneוך דאטה לצורך נתוני טלמטיקה ואפילו מכשירים לבישים עבור מציאות מדומה, ת-, פלטפורמת ביג
 ניסיון להציג חוויית נהיגה חשמלית, חכמה, ידידותית ומחוברת לרשת.

גם ביצועים מרשימים בשוק הבינלאומי השנה. החברה  GAC Motorהודות לחדשנות שבבסיס הצלחתה, הציגה 
והיא כיום מותג הרכב  2016אוקטובר -הגדילה פי שלושה את מספר כלי הרכב שמכרה בבחריין בחודשים ינואר

 אחוז.  1הנמכר ביותר בבחריין, עם נתח שוק של  הסיני

הם פופולריים במיוחד בבחריין הודות לשבחים  GA6וכן  GA3S, GS5 Superהדגמים המובילים של החברה: 
 שקיבלו מבעלי הרכב ובעיתונות המקומית.

עילית עם דגש מיוחד על חדשנות -נכנסה לעידן חדש עם פיתוח מהיר יותר לעבר שוקי GAC Motor"חברת 
והשגת פריצת דרך טכנולוגית בכל התחומים, מייצור עד שילוב עם האינטרנט, המוצרים המתקדמים והעמידים 

 .GAC Motor, מנכ"ל Yu Junשלנו זוכים להצלחה רבה יותר בשוק הבינלאומי", אמר 

 2017דגמי רכב חדשים בחמש השנים הבאות, מהם יושקו תשעה בשנת  30עד  20להשיק  GAC Motorבכוונת 
, כמו גם שלושה רכבים המונעים במקורות אנרגיה חדשים ושני GM8וכן  GS3, GA4החדש,  GS7וביניהם דגם 

 , יושק בקרוב בבחריין.GS4דגמים משופרים. הדגם הנמכר ביותר של החברה, 

 GAC Motorאודות 



המפתחת ומייצרת רכבי עילית איכותיים, מנועים,  GAC Groupבת של קבוצת -היא חברה GAC Motor חברת
 – 2016בתשעת החודשים הראשונים של שנת  126%רכיבים ואביזרי רכב. היא רשמה גידול שנתי בשיעור 

המותגים  דורגה חמישית בין GAC Motorהגידול המהיר ביותר בין כל המותגים בסין בתקופה זו. חברת 
ומדורגת במקום הראשון מכל  – J.D. Power, שאותו ערכה חברת 2016סין  -המובילים בסקר איכות התחלתית 

 המותגים הסיניים, זו השנה הרביעית ברציפות.
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