
 السلسلة بي من سيارات الشحن الصغيرة لديها منتطلق ثالث موديالت شركة غريت وول موتورز 

السلسلة تتضمن الشاحنة الصغيرة الثقيلة للركاب، الشاحنة الصغيرة للطرقات الوعرة، والشاحنة الصغيرة 
 التجارية

 الدولي الشاحنات الصغيرةإلى سوق لغريت وول موتور اإلطالق يمثل الدخول الرسمي 

ر بشركة غريت وول موتورز، وهي أك أطلقت --/ بي آر نيوزواير /  2019نيسان/أبريل،  25شنغهاي، 
من إنتاجها، صغيرة ثالث شاحنات الشركات الصينية المصنعة لسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة، 

 .2019معرض سيارات شنغهاي  وذلك كجزء من سلسلة شاحناتها الصغيرة بي في

المتعدد القنوات هنا: التفاعلي إطلع على البيان الصحفي 
-series-p-motor-wall-great-https://www.multivu.com/players/English/8533351
 range/-pickup 

السيارات إلى سوق  ةصانعلشركة الدخول الرسمي ل وول موتور  تبي من شاحنات غري سلسلةال طرحيمثل 
ُتعتبر السلسلة ، الجديدة P71 وإذ تم تصميمها باستعمال منصتها . ( الدوليالبيك آب)الشاحنات الصغيرة 

 نوات. الثالثية السوول موتور  تمن غري  N+5 البيكاب آب اإلصدار األول في استراتيجية بي 

 ZF تروسالبصندوق هذا الموديل تم تجهيز حافل بنقاط القوة. التصميم الشامل لسيارة بيك آب لنقل الركاب 
8AT  أيه سي سيبنظام تحكم تلقائي للتكيف أيضا وهو مزود ، ونظام تعليق خلفي متعدد الوصالت ،

. تم تحسين مجموعة متنوعة الصوتي والتحكم، والتحكم عن بعد، وتدفئة عجلة القيادة، وموقف سيارات تلقائي
القدرة على و ، عائلية متعددة االستخدامات تجمع بين الراحةفي الموديل إلنتاج شاحنات صغيرة من التكوينات 

 .وقابلية التحميل، الطرق الوعرةالسير على 

وية. يأتي لتكون جريئة وق بي سلسلةالعلى الطرق الوعرة من الشاحنة الصغيرة المخصصة للسير تم تصميم 
والعديد من ومرفاع وقدرة التفاف عالية المرونة ياسًيا بثالثة أقفال تفاضلية أمامية وخلفية وخراطيم موديل قال

هذا أصبح و مم.  900 غوص يبلغبما في ذلك عمق ، على الطرق الوعرةلتمكين السير التكوينات االحترافية 
 .معرض السيارات هذا العام موديالت فيالول من أهم الاإلصدار ا

https://www.multivu.com/players/English/8533351-great-wall-motor-p-series-pickup-range/
https://www.multivu.com/players/English/8533351-great-wall-motor-p-series-pickup-range/


 من السلسلة  األخرى المعروضة في معرض هذا العام سيارة بيك آب تجارية كهربائيةالموديالت ومن بين 
 .مما يتيح الشحن الفعال لمدة ساعتين، كم 500تصل إلى قدرة سير مرة واحدة والتي تم تزويدها ب، بي

راسخة تنتجها يرة مع مقابالتها من شركات سيارات الصغبيك آب الشاحنات من  السلسلة بي سوف تتنافس
 .بيك آبالوهي جزء من طموح شركة صناعة السيارات لتصبح رائدة في قطاع سيارات ، تويوتا وفورد

 ريت وول موتورزغعن 
أكبر مصنع لسيارات الدفع الرباعي والبيك اب ، 1984عام الالتي تأسست ، غريت وول موتورز  تبرتع

األكبر ومن بين مجموعة  10. وإذ تعتبر واحدة من الشركات الخاصة الـ في الصينرة( )الشاحنات الصغي
شركة فرعية قابضة، وأربع قواعد تصنيع،  30 موتور لديها حاليا غريت وول، 50شركات آسيا الرائعة الـ 

وهي غريت وول، هافال، وي  –وإذ تتضمن أربع ماركات في محفظتها  شخص. 60,000وتوظف أكثر من 
التركز على تستهدف  وول موتور تركة غريوتركيز متزايد على صناعة سيارات الدفع الرباعي، ش –وأورا 

 عالية الجودة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. الصغيرة الشاحنات الرباعي و الدفع التزويد سيارات 
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