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Chevrolet Silverado 1500 LT Trail Boss
5.3 V8
Karosszéria típus:

Crew Cab,

Szín:

Red Hot/ Jet Black szövetkárpit

Méretek: Hosszúság: 5885mm, Magasság: 1918mm, Szélesség: 2063mm

Főbb jellemzők
Motor: 5,3 literes EcoTec3 V8 motor, 355LE @ 5600 ford./perc [518 Nm] 4100 ford./perc mellett
Váltó: 10 Sebességes automata
Hajtás: 4WD
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Extra lista
CONVENIENCE PACKAGE II (KÉNYELEM CSOMAG II)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Univerzális otthoni távirányító
Hátsó eltolható elektromos ablak
120 voltos konnektor a műszerfalon
120 V-os ágyra szerelhető konnektor
Chevrolet Infotainment 3 Plus System 8" átlós színes HD érintőképernyővel
2 USB port
HD tolatókamera
A Crew Cab modellek tartalmazzák a hátsó ülések tárolócsomagját (LT modellek)
oldalfellépő
SAFETY PACKAGE (BIZTONSÁGI CSOMAG)

•
•
•
•

Első és hátsó parkolóasszisztens
Sávváltási figyelmeztetés oldalsó holtzóna figyelmeztetéssel
Hátsó keresztirányú forgalom figyelmeztetés
Kerületi világítás
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Alapfelszerelt ség
Csomag
•

•

Kényelmi csomag vödörülésekkel
• 10 irányú elektromos vezetőülés, beleértve az elektromos deréktájt is
• Fűtött vezető és első utasülések
• Középkonzol
• Kétzónás automata klíma
• Bőrborítású kormánykerék (RST)
• Manuálisan dönthető/teleszkópos kormányoszlop
• A Crew Cab modellek tartalmazzák a hátsó ülések tárolócsomagját
Z71 felfüggesztés 2" gyári emelővel
• Rancho egycsöves lengéscsillapítók
• Nagyobb hasmagasságot biztosít
• Továbbfejlesztett megközelítési és indulási szögek

Mechanikai
•

•

Erőátviteli fokozatú fékezés
o Automatikusan a motort és a sebességváltót használja a teherautó lelassítására,
hogy fenntartsa a kívánt sebességet lejtmenet közben
o Csökkenti a fékkopást és javítja a jármű irányíthatóságát
Cruise fokozatú fékezés
o Automatikusan lefelé kapcsol, hogy lassítsa a teherautót, amikor lefelé halad, ha
egy bizonyos mértékkel túllépi a beállított utazósebességet
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3.23 hátsó tengely áttétel
Automatikus leállítás/indítás
Hill Descent Control
• Blokkolásgátló féket használ a sima, kontrollált ereszkedés érdekében
• Segít a vezetőnek megőrizni az uralmat a jármű felett a fékpedál lenyomása nélkül
• A műszerfalon lévő gomb megnyomásával aktiválódik
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 rutinszerű vezetéshez 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 vezetői bemenetek, 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
o 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
• Semleges
o CSAK jármű vontatására használható (Dinghy vontatás és Dolly vontatási
lehetőség) - lehetővé teszi a jármű szabad gurulását
• További opcionális felszerelésre lehet szükség
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
Négy kerék meghajtás
Külső motorolaj hűtő
• Nagy teherbírású levegő-olaj hűtő
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• Megakadályozza a motorolaj esetleges meghibásodását nagy terhelés mellett
Külső segédváltó olajhűtő
• Nagy teherbírású levegő-olaj hűtő
• Optimális sebességváltó-teljesítményt biztosít még nagy terhelés mellett is, vagy utánfutó
vontatásakor
• További opcionális felszerelésre lehet szükség
Nagy teherbírású légszűrő
• A vastag konstrukció segít felfogni több szennyeződést, mielőtt az bejuthatna a
levegőbeömlőbe
• További opcionális felszerelésre lehet szükség
Nagy teherbírású 730-as hidegindító amperes akkumulátor
• 80 Amper óra
• Karbantartásmentes, leállás elleni védelemmel és megőrzött tartozékteljesítménnyel
• További opcionális felszerelésre lehet szükség
170 amperes generátor
• További opcionális felszerelésre lehet szükség
Alsó védőlemez
• Segít megvédeni az első alvázat, az olajteknőt, a differenciálműházat és az osztóművet
• További opcionális felszerelésre lehet szükség
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
Fékbetét kopásjelző
Kupak nélküli üzemanyag betöltés
• Megakadályozza a festékkarcolódásokat, amelyek a lekötött tanksapkából
származhatnak
• 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
• További opcionális felszerelésre lehet szükség

Belső
•

Chevrolet Infotainment rendszer színes érintőképernyővel
• AM/FM sztereó
• 7" átlós színes érintőképernyő a Work Truck, Custom és Custom Trail Boss
készülékeken
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• Bluetooth ®2 audio streaming 2 aktív eszközhöz kompatibilis telefonokhoz
• Apple CarPlay ™ képesség kompatibilis telefonokhoz
• Android Auto ™ képesség kompatibilis telefonhoz
6 hangszórós audiorendszer
• A hangszórók az utastérben találhatóak a kiemelkedő hangminőség és az élvezetes
hallgatási élmény érdekében
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
4G LTE Wi-Fi ® hotspot képes
Első ülések
• Középkonzolt tartalmaz
Ülés kárpitozás, szövet
10 irányú elektromos vezetőülés elektromos deréktájival
• Mozgatja az ülést előre és hátra, valamint fel és le
• Döntse meg az üléspárnát és az üléstámlákat
4 irányban kézi vezérlésű első utasülés
Fűtött vezető- és első külső 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
Szövet hátsó ülés tárolócsomaggal
• Ülések 3
• Tartalmazza a gyermekülés felső hevederrögzítőit
• Egyik vagy mindkét oldala felhajtható
• Az üléstámla tárolója bal és jobb oldalon
• Középen kihajtható kartámasz 2 pohártartóval
• Ülés alatti tároló
Első középkonzol
• Tartalmazza az újrakonfigurálható funkciót pohártartókkal, mobiltelefon-tárolóval,
tápkábel-kezeléssel és fájltartó kapacitással
• További opcionális felszerelésre lehet szükség
Szőnyegpadló burkolat
• A belső térhez illő színkulcsos
Elülső és hátsó minden időjárásnak megfelelő padlóbetét Z71 logóval
• Texturált, csúszásgátló mintázattal rendelkezik, amely segít felfogni a törmeléket és a
vizet, miközben optimális szőnyegfedést biztosít
• Fedést biztosít elöl és hátul
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• Z71 logóval az elülső burkolatokon
Bőrborítású kormánykerék
Kormánykerékre szerelt kezelőszervek
• Lehetővé teszi a vezető számára, hogy könnyen kezelje az audiorendszert és a telefon
interfész vezérlőit
Kézi dönthető és teleszkópos kormányoszlop
• 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
Kijelző
• Sebességmérő, üzemanyagszint, motor hőmérséklet, fordulatszámmérő, feszültség és
olajnyomás
4,2"-es átlós színes Vezető Információs Központ
• Tartalmazza a vezető személyre szabását, figyelmeztető üzeneteket és
járműinformációkat
Külső hőmérséklet kijelző
• Az infotainment kijelzőn található
Iránytű
• A műszercsoportban található
• További opcionális felszerelésre lehet szükség
Elektromos ablakemelők
• Automata fel/le
Elektromos ablakemelők hátsó gyorslehajtással
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
• Váltson Park állásba, és nyomja meg a motor indító/leállító gombot a motor leállításához
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
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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
12 voltos kiegészítő elülső konnektor
USB portok
12 voltos kiegészítő hátsó konnektor
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
• 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
Belső visszapillantó nappali/éjszakai kézi tükör
• Állítsa be a tükör dőlésszögét, hogy csökkentse a tükröződést éjszakai vezetés közben

Külső
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18" magasfényű feketére festett alumínium kerekek
18" LT275/65R18C Mud-Terrain Goodyear ® Wrangler DuraTrac ® blackwall abroncsok
• Az agresszív futófelület magasabb zajszintet eredményezhet vezetés közben
• A rutinszerű gumiabroncs-forgatás erősen ajánlott
17" 265/70R17SL négyévszakos, blackwall pótgumi
Pótkerék-tartó zár
• Segít megőrizni a tartalék gumiabroncsot
• Ugyanazt a kulcsot használja, mint az ajtó és a gyújtás
Karosszériaszínű első lökhárító
• Magasfényű fekete a Custom Trail Boss és LT Trail Boss modelleken
Karosszériaszínű hátsó lökhárító
• Integrált CornerSteps-szel
• Magasfényű fekete a Custom Trail Boss és LT Trail Boss modelleken
CornerStep hátsó lökhárító
• Megkönnyíti a fel- és felszállást az ágyból
• A hátsó lökhárító mindkét végén található
• Texturált lépcsőpárnák a biztos lábtartás érdekében
• Performance Red helyreállító horgok: két elülső keretre szerelt
• Rakománylekötések: 12-es fix névleges 500 font. sarkonként
Rács (Magasfényű fekete rudak magasfényű fekete hálóbetétekkel.)
Fekete első hűtőrács
LED reflektoros fényszórók
• Erős fényt vagy fényt biztosít az útjelző táblák és az autópályák megvilágításához
• LED-es nappali menetjelző lámpák
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 az ágyban
• Hátsó oszloplámpák
LED-es hátsó lámpák
• LED hátsó lámpák LED féklámpákkal
• Izzólámpa hátramenet
Fűthető elektromos külső tükrök
• Állítható teljesítmény, manuálisan összecsukható
• További opcionális felszerelésre lehet szükség
Mélyen színezett üveg
• További védelmet nyújt a nap és a tükröződés ellen
Normál csomagtérajtó
Csomagtérajtó EZ Lift rásegítéssel, elektromos zárral és kioldással
• A vonófelület világítása
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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
Hátsó kamera
• Képet jelenít meg a közvetlenül a jármű mögötti területről, amikor alacsony sebességnél
hátramenetben
• A kijelző képén elhelyezett választható dinamikus irányvonalak segítik a parkolási
manővereket azáltal, hogy megmutatják a jármű útvonalát
• Ez segíthet a parkolásban és a közeli tárgyak elkerülésében
• A hátsó kamera megfelelő működéséhez a csomagtérajtónak felemelt helyzetben kell
lennie
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
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