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2021 SILVERADO 1500 4WD
High Country
Karosszéria típus: Crew Cab
Szín:

Iridescent Pearl/Jet Black bőr/szövetkárpit

Méretek: hosszúság: 5885mm, magasság: 1918mm, szélesség: 2063mm

Főbb jellemzők
Motor: 6,2 literes EcoTec3 V8 motor, 420 LE [313 kW] @ 5600 ford./perc, [624 Nm] 4100
ford./perc
Váltó: 10 Sebességes automata
Hajtás: 4WD
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Extra lista
-

Elektromosan nyitható napfénytető

Alapfelszereltség
Mechanikai
•
•

Automatikus leállítás/indítás
2 sebességes Autotrac váltótok
• 2WD HI mód
o A jármű 2 kerék meghajtással üzemel
o Ebben az üzemmódban az osztómű és az első hajtáslánc hardvere ki van
kapcsolva az üzemanyag-fogyasztás javítása érdekében
o Alkalmas minden útfelületen
• 4WD Auto mód
o A 4WD Auto lehetővé teszi, hogy az osztótok a teljes munkaidőben aktív AWD
rendszer teljesítményelőnyeit nyújtsa
o A 4WD Auto vezérlők automatikusan beállítják a nyomatékot olyan paraméterek
függvényében, mint a vezető bemeneti adatai, a kerékcsúszás szabályozása, a
jármű dinamikus állapota (alul-/túlkormányzottság)
o Ideális nedves vagy téli körülmények között, de bármilyen útfelületen
használható. Alkalmas könnyű terepen történő használatra
• 4WD HI mód
o Az erőátviteli ház összekapcsolja az első hajtásláncot, és az erő az első és a
hátsó tengelyre is átkerül
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A 4WD HI-ben az osztómű tengelykapcsolója magasabb megelőző nyomatékot
tart fenn a nagyobb tapadás érdekében, mint a 4WD Auto.
o Alkalmas csúszós útfelületen vagy terepviszonyokon, például mély homokban,
hóban vagy durva terepen
• 4WD LO mód
o 4WD Low üzemmódban az osztómű tengelykapcsolója magas megelőző
tengelykapcsoló nyomatékot tart fenn, hogy maximalizálja a tapadást és javítsa a
kerék irányíthatóságát meredek emelkedőkön vagy akadályokon való
felmászáshoz vagy leereszkedéshez.
o Alkalmas terepen, meredek terepen, mély hóban vagy homokban
o Ideális terepvezetéshez, hogy maximalizálja az alacsony sebességű tapadást és
növelje az irányíthatóságot meredek lejtőn
Automatikusan záródó hátsó differenciálmű
• Amikor a differenciálmű jelentős keréksebesség-különbséget érzékel, blokkol, így a két
hátsó kereket egyszerre forgatja a nagyobb tapadás érdekében
• Az Eaton ® Locker körülbelül 100 ford./perc sebességkülönbséget érzékel
Külső motorolaj hűtő
• Nagy teherbírású levegő-olaj hűtő
• Segít megelőzni az esetleges motorolaj-letörést nagy terhelés mellett
Külső segédváltó olajhűtő
• Nagy teherbírású levegő-olaj hűtő
• Optimális sebességváltó-teljesítményt biztosít még nagy terhelés mellett is, vagy utánfutó
vontatásakor
Nagy teherbírású 730-as hidegindító amperes akkumulátor
• 80 Amper óra
• Karbantartásmentes, leállás elleni védelemmel és megőrzött tartozékteljesítménnyel
Elektromos szervokormány
• Növeli vagy csökkenti a rásegítés mértékét a kormánykerék szögétől függően
• Elektromos, rackbe szerelhető, változtatható rásegítéssel
• A rendszer kiváló középponti pontosságot és magabiztos teljesítményt nyújt nagyobb
sebességnél
• A kormányrásegítés nagyobb az alacsony sebességű manővereknél, például parkolásnál
4 kerék blokkolásgátló tárcsafékek
• Segítsen csökkenteni a kerekek blokkolását és megőrizni a kormányzást erős fékezéskor
a legtöbb csúszós felületen
• A Duralife fékrotorok jobban ellenállnak a korróziónak, így megnövelik a rotor
élettartamát, minimalizálják a fékek lüktetését és javítják az esztétikai megjelenést
• A fékrendszer egy korróziógátló eljárással rendelkezik, az úgynevezett "ferrit-nitrokarburálás"-nak nevezett, amely megkétszerezheti a rotor várható élettartamát és
csökkenti vagy minimálisra csökkenti a rozsdásodást
Fékbetét kopásjelző
Kupak nélküli üzemanyag betöltés
• Megakadályozza a festékkarcolódásokat, amelyek a lekötött tanksapkából
származhatnak
o
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Szigorú tömítést hoz létre az üzemanyag-szivattyú fúvókája körül, amikor a fúvóka
teljesen be van helyezve
Kettős kimenetű kipufogó
• Polírozott kivezetések
• A hátsó lökhárítóba integrálva
• Aluminizált rozsdamentes acél hangtompító és kipufogócsövek
•

Belső
•

•

•
•

Chevrolet Infotainment 3 Premium rendszer navigációval és 8" átlós HD színes érintőképernyővel
• Csatlakoztatott navigációs rendszer továbbfejlesztett hangfelismeréssel
• 8" átlós HD színes érintőképernyő
• Bluetooth ® audio streaming 2 aktív eszközhöz, kompatibilis telefonokhoz
• Járműbe épített alkalmazások, amelyek további memóriával rendelkeznek
• A Cloud 4 -hez csatlakoztatott személyre szabott információs és szórakoztató rendszer
és járműbeállítások
• Apple CarPlay ™ képesség kompatibilis telefonokhoz
• Android Auto ™ képesség kompatibilis telefonhoz
Bose ® Premium hangrendszer
• 7 hangszóró Richbass ® mélysugárzóval
• A Bose ® híres a szakértő hangtechnikájáról és a kiváló minőségű hangzásról, a
kabinban elhelyezett prémium hangszórókkal pedig gazdag, koncertszerű hangzásban
lesz része.
Vezeték nélküli telefonkivetítés az Apple CarPlay és az Android Auto számára
Bluetooth ®
• Párosítsa kompatibilis mobiltelefonját járműve infotainment rendszerével
• Kihangosított telefonhívásokat kezdeményezhet és fogadhat
• Tárolja telefonja névjegyzékét a rendszerben, hogy gyorsan kezdeményezhessen
kimenő hívást az érintőképernyős kijelző vagy a hangutasító rendszer segítségével
• A streaming audio képességgel meghallgathatja a telefonon vagy Bluetooth digitális
médiaeszközön tárolt fájlokat
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4G LTE Wi-Fi ® hotspot képes
Első ülések
• Középkonzolt tartalmaz
Ülésborítás, Perforált bőr ülőfelületek
10 irányú elektromos vezetőülés elektromos deréktájival
• Mozgatja az ülést előre és hátra, valamint fel és le
• Döntse meg az üléspárnát és az üléstámlákat
10 irányban elektromosan állítható első utasülés
• Előre és hátra
• Fel és le
• Döntse hátra és függőlegesen az üléspárnát
• Döntse le az üléstámlát fel és le
• Tartalmazza a 2 irányú erősítő deréktájt
Fűtött vezető- és első utasülések
• A klímavezérlő panelen található külön gombok segítségével 3 fűtési fokozat közül
választhat
• Egy gombnyomással felmelegítheti a párnákat és az üléstámlákat többszintű
hőmérséklet-szabályozással
• Egyénileg irányítható
• Az ülések programozhatók úgy, hogy automatikusan felmelegedjenek, ha hideg van
Szellőztetett vezető- és első utasülések
• A klímavezérlő panelen található külön gombok segítségével 3 ventilátor-keringetési szint
közül választhat
• Egyénileg irányítható
• A hűtési funkció az üléstámlákat és a párnákat egyaránt tartalmazza
Driver memória
• Felidéz 2 előre beállított vezetői beállítást a 10 irányú elektromos üléshez és a külső
tükrökhöz
Magasabb szintű hátsó ülés tárolócsomaggal
• Teljes hosszúságú pad ülés
• Az üléstámla tárolója bal és jobb oldalon
• Középen kihajtható kartámasz 2 pohártartóval
• Ülés alatti tároló (teljes fülkeszélesség)
Első középkonzol
• Tartalmazza az újrakonfigurálható funkciót pohártartókkal, mobiltelefon-tárolóval,
tápkábel-kezeléssel és fájltartó kapacitással
Bőrborítású kormánykerék
Fűthető kormánykerék
• Egy gombnyomásra a kormánykerék gyorsan felmelegszik, hogy további kényelmet
biztosítson a hideg napon
Kormánykerékre szerelt kezelőszervek
• Lehetővé teszi a vezető számára, hogy könnyen kezelje az audiorendszert és a telefon
interfész vezérlőit
Kézi dönthető és teleszkópos kormányoszlop
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Lehetővé teszi a vezető számára, hogy a kormánykereket felfelé vagy lefelé, a
kormányoszlopot pedig előre vagy hátra állítsa
Kormányoszlopzár vezérlés
• Segít megelőzni a lopást azáltal, hogy a kormányt csak a megfelelő kulcstartóval
működteti
• Sebességmérő, üzemanyagszint, motor hőmérséklet, fordulatszámmérő, feszültség és
olajnyomás
8", digitális Vezető Információs Központ
• A több oldalmegtekintés tartalmazhat üzemanyag-adatokat, hanginformációkat, utánfutó
beállításokat, telefonfunkciókat, bizonyos aktív biztonsági funkciók állapotát (ha van) és
navigációs útbaigazítást .
• Tartalmazza a vezető személyre szabását, figyelmeztető üzeneteket és
járműinformációkat
• További opcionális felszerelésre lehet szükség
Külső hőmérséklet kijelző
• Az infotainment kijelzőn található
Iránytű
• A műszercsoportban található
• További opcionális felszerelésre lehet szükség
Elektromos ablakemelők
• Meghajtó expressz fel/le
Elektromos ablakemelők
• Első utas expressz fel/le
• További opcionális felszerelésre lehet szükség
Elektromos ablakemelők hátsó gyorslehajtással
Elektromosan csúszó hátsó ablak hátsó páramentesítővel
• Segít megőrizni a hátsó kilátást a ködtől vagy a fagytól
• Melegítő rácsot használ a köd vagy fagy eltávolítására a hátsó ablakról
• Az ablakkapcsoló kényelmesen a felső konzolban található az egyszerű egyérintéses
kezelés érdekében
• További opcionális felszerelésre lehet szükség
Elektromos ajtózárak
• Programozható
• Lehetővé teszi az ajtók egyszerű zárását és kinyitását akár a vezetőülésről vagy az első
utasülésről, akár kívülről a kulcstartó segítségével
Távoli indítás
• Indítsa be járművét távolról, és szálljon be egy kényelmesen fűtött vagy hűtött járműbe,
az időjárástól és az előre beállított preferenciáktól függően
• Bezárja az ajtókat és felkapcsolja a parkolólámpákat, miközben a motor jár
• Aktiválja a klímaberendezést
Kulcs nélküli nyitás és indítás
• A birtokában lévő Keyless Entry távirányítóval kényelmesen zárja és kinyitja autója ajtaját
anélkül, hogy a kulcstartót kellene használnia
• Parkoló vagy üres állásban lévő járműnél nyomja meg a fékpedált, majd nyomja meg a
motor indító/leállító gombot a motor indításához; a gombon lévő zöld jelzőfény világít
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• Váltson Park állásba, és nyomja meg a motor indító/leállító gombot a motor leállításához
Univerzális otthoni távirányító
• 3 csatornás programozható
• Kényelmesen aktiválhatja a kompatibilis eszközöket, például garázskapunyitókat,
biztonsági rendszereket és otthoni automatizálási eszközöket a járművéből
• További opcionális felszerelésre lehet szükség
Tempomat
• Fenntartja a kiválasztott sebességet vezetés közben
• Automatikusan kikapcsol, ha a jármű kipörgésgátló rendszerének korlátoznia kell a
kerekek kipörgését csúszós felületen, vagy ha a StabiliTrak ® stabilitásvezérlő rendszer
szembejövő megcsúszást észlel
• Sebességfunkciók beállítása és folytatása
• Kormánykerékre szerelt kezelőszervek az utazósebesség egyszerű karbantartásához és
kezeléséhez
Lopásgátló illetéktelen belépési rendszer
• Megszólaltatja a kürtöt és villogtatja az irányjelzőket, ha valaki megpróbálja kinyitni a
járművet a megfelelő kulcs vagy távirányító nélkül
• Segít megakadályozni az illetéktelen behatolást, segít megvédeni járművét
Vezeték nélküli töltés
• Indukciós technológiát használ hordozható elektronikus eszközökhöz
• Kényelmes töltési hely a középkonzol elején
• Előfordulhat, hogy az eszköz opcionális tokot igényel a kompatibilis telefonokhoz
• Az ügyfelek vezetés közben tölthetik okostelefonjukat anélkül, hogy bármilyen kábelhez
csatlakoznának
12 voltos kiegészítő elülső konnektor
120 voltos konnektor
• 3 ágú kiegészítő háztartási konnektor
• A műszerfalon található
• Kényelmessé teszi laptopok, telefontöltők és egyéb elektronikus eszközök táplálását
• További opcionális felszerelésre lehet szükség
USB portok
• 2, a műszerfalon található
USB-portok (belső konzol kagylós ülésekkel), 2-ben 1 SD-kártyaolvasó és kiegészítő csatlakozó
is található
12 voltos kiegészítő hátsó konnektor
USB portok
• A második sor 2 USB-portot tartalmaz, csak töltésre
120 V-os dobozra szerelt konnektor
• 3 ágú kiegészítő háztartási konnektor
• A felszedőágyban található
• További opcionális felszerelésre lehet szükség
Kétzónás automata klíma
• Automatikusan fenntartja a kiválasztott hőmérsékletet mind a vezető, mind az első utas
számára
• Egyedi klímabeállítást tesz lehetővé mind a vezető, mind az első utas számára
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• A vezető és az első utas akár 30 fokos hőmérséklet-különbséget is választhat
Hátsó szellőzőnyílások
• Kényelmet biztosít a hátsó utasok számára
Hátsó ablak páramentesítő
• Segít megőrizni a hátsó kilátást a ködtől vagy a fagytól
• Melegítő rácsot használ, amely segít eltávolítani a ködöt vagy a fagyot a hátsó ablakról
Automatikusan elsötétülő belső visszapillantó tükör
• Automatikusan elsötétíti a belső visszapillantó tükröt, ha erős fényt érzékel hátulról
• Amikor a fényszóró vakító fénye már nem érzékelhető, a tükör visszatér normál
állapotába
Segédfogantyúk
• Első A-oszlop a vezető és az utas számára
• Hátsó B-oszlopra szerelve
Chevrolet Connected Access képes

Külső
•
•
•
•
•
•

20"-os festett alumínium megmunkált homlokkerekek Light Argent zsebekkel
20" 275/60R20SL terep, blackwall gumik
Pótkerék-tartó zár
• Segít megőrizni a tartalék gumiabroncsot
• Ugyanazt a kulcsot használja, mint az ajtó és a gyújtás
Karosszériaszínű első lökhárító
Karosszériaszínű hátsó lökhárító
CornerStep hátsó lökhárító
• Megkönnyíti a fel- és felszállást az ágyból
• A hátsó lökhárító mindkét végén található
• Texturált lépcsőpárnák a biztos lábtartás érdekében
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6" króm téglalap alakú keréktől kerékig fellépő küszöb
• A lépések megkönnyítik a teherautóba való be- és kiszállást
• A texturált lépcsőpárnák segítenek a biztos alapozásban
• Kerékről kerékre, könnyebb hozzáférést biztosít a fülkéhez legközelebb eső teherautóágy elejéhez
Króm vontató horgok
• Két elülső keretre szerelt
Chevytec spray-s ágybetét
• Fekete, texturált, csúszásmentes felületet biztosít, amely segít megvédeni az ágyat és
minimalizálja a rakomány elmozdulását
• Lefedi az ágy belső felületét az oldalsó sínek alatt, az első ágy felső sínje, a mérőlyuk
dugói és a rögzítőelemek alatt
• A kémiailag kötött, ráfújt bélés tartósan tapad a teherautó ágyához, vízálló tömítést
biztosítva
• Tartalmazza a Chevrolet logót
Rakománylekötések
Hátsó kerékház betétek
• Segítsen megvédeni teherautója hátsó kormányállását a szennyeződések, sziklák, sár,
útsó és az időjárás okozta károktól
Rács (króm rudak magasfényű fekete hálóval és króm/bronz betétekkel.)
Nagy intenzitású LED reflektoros fényszórók
• Erős, intenzív fénysugarat biztosít az útjelző táblák és az autópályák megvilágításához
• LED-es, teljes függönyű, jellegzetes nappali menetjelző lámpák
• LED irányjelzők
LED ködlámpák
• Kedvezőtlen vezetési körülmények között segít minimalizálni a tükröződést
A fülkébe szerelhető raktér lámpák
• Kapcsolóval a kormánykerék bal oldalán található kapcsolóban
• Megvilágítja a rakteret
Plató LED világítás
• Fényt biztosít a rakomány megtalálásához a platóban
• Hátsó oszloplámpák
LED-es hátsó lámpák
• LED hátsó lámpák LED féklámpákkal
• Izzólámpa hátramenet
Fűthető, elektromos, vezetőoldali automatikus fényerősség, elektromosan behajtható külső
tükrök
• Pocsolyalámpák
• Kerületi világítás
• Memória beállítása
Mélyen színezett üveg
• További védelmet nyújt a nap és a tükröződés ellen
Krómozott ajtókilincsek
Csomagtérajtó és ágyrács védősapkák
Normál csomagtérajtó
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Fel és le a csomagtérajtó
• Automatikusan nyit és zár a kulcstartóval, a csomagtérajtón lévő gombbal vagy a
műszerfalon található kapcsolósorral
• A csomagtérajtó néhány centiméterrel kézzel történő megemelésével is zárható, ami
után a rásegítés átveszi az irányítást
• A vonófelület világítása

Biztonság
•

•
•

•
•

•

StabiliTrak, elektronikus menetstabilizáló rendszer kipörgésgátlóval
• A fékek és a motor nyomatékának beállításával automatikusan segíti az irányíthatóság
javítását, különösen vészhelyzeti manőverek során, hogy segítsen a kívánt úton maradni
• Akkor aktiválódik, amikor a jármű érzékelői különbséget észlelnek a vezető által tervezett
út és a jármű tényleges haladási iránya között
• Tartalmazza a kipörgésgátlót, amely észleli a kerekek csúszását, és fékező nyomást
gyakorol és/vagy csökkenti a motor teljesítményét, hogy segítse a vezetőt megőrizni az
irányítást, amikor nedves vagy havas utakon gyorsul.
• Tartalmazza a fékasszisztenst, amely érzékeli, hogy a vezető milyen erősen és gyorsan
nyomja le a fékpedált, és szükség esetén extra fékasszisztenst biztosít
• Tartalmazza a Trailer Sway Controlt
• Hill Start Assist
Nappali menetlámpák
• Automatikus külső lámpavezérlést tartalmaz
6 légzsák
• Kétfokozatú elülső légzsákok a vezető és az első külső utas számára
• Az ülésre szerelt oldallégzsákok a vezető és az első külső utas számára
• Fejfüggönylégzsákok külső ülésekhez
• Tartalmazza az első külső utasérzékelő rendszert az elülső külső utasoldali légzsákhoz,
és egy állapotjelző lámpát világít, amely jelzi, hogy a légzsák be van-e vagy ki van
kapcsolva
Első és hátsó parkolóasszisztens
• Távolságra figyelmeztető jelzést tud adni a közelben észlelt tárgyakra a jármű előtt vagy
mögött, hogy segítsen parkolni és elkerülje az ütközéseket alacsony sebességnél
HD Rear Vision kamera
• Nagy felbontású digitális képet jelenít meg a közvetlenül a jármű mögötti területről,
amikor alacsony sebességnél hátramenetben
• Ez segíthet a parkolásban és a közeli tárgyak elkerülésében
• A HD Rear Vision kamera megfelelő működéséhez a csomagtérajtónak felemelt
helyzetben kell lennie
Kapcsolási útmutató
• Útmutatót jelenít meg a Rear Vision Camera nézetben, amikor hátramenetben van, hogy
segítsen a vonóhorognak az utánfutóhoz igazodni
• Vezetés közben a Hitch Guidance lehetővé teszi az utánfutó rövid ellenőrzését a Rear
Vision Camera nézetben
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Hátsó keresztirányú forgalom figyelmeztetés
• Figyelmeztetheti a jármű mögött észlelt bal vagy jobb keresztirányú forgalomra,
hátramenetben
Sávváltási figyelmeztetés oldalsó holtzóna riasztással
• Oldalsó tükör vizuális riasztást adhat, ha egy mozgó jármű gyorsan közeledik, vagy az
oldalsó vak zónában van
• Segítségével elkerülheti a sávváltásos ütközéseket
Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer
• Figyeli az egyes gumiabroncsok nyomását, és figyelmezteti Önt, ha egy vagy több
gumiabroncsban alacsony a nyomás
• Fújja fel megfelelően a gumiabroncsokat, hogy optimalizálja járműve menetét,
kezelhetőségét és hatékonyságát
• Tartalmazza a gumiabroncs-feltöltési figyelmeztetést
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