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ЭКСТЕРЬЕРІ / ЭКСТЕРЬЕР

CHEVROLET TRAVERSE 2022

Chevrolet Traverse – сіз қайда барсаңыз да, сенімді көмекші. Салоны кең, жайлы, әрдайым байланыста 
болуға көмектесетін технологиялар, күшті мінез-құлықпен үйлесімді айқын көрініс (мықты 
мінез – құлыққа үйлесетін айқын көрініс). Chevrolet бүкіл отбасы үшін мінсіз кроссовер ұсынады.

Chevrolet Traverse – надежный помощник, куда бы Вы ни отправились. Просторный, комфортабельный 
салон, технологии, которые помогают всегда оставаться на связи, выразительная внешность в сочета-
нии с мощным характером.  Chevrolet  представляет идеальный кроссовер для всей семьи.

* Ескертпе: Осы каталогта сипатталған автомобильдердің сипаттамалары мен жабдықтары модельдер мен конфигурацияларға байланысты өзгеруі ықтимал.
* Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций.



CHEVROLET TRAVERSE 2022
* Ескертпе: Осы каталогта сипатталған автомобильдердің сипаттамалары мен жабдықтары модельдер мен конфигурацияларға байланысты өзгеруі ықтимал.



МІНСІЗ. СЫЙЫМДЫ. ЖЫЛДАМ.
ИДЕАЛЬНЫЙ. ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ. БЫСТРЫЙ.

* Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций.



СЫРТҚЫ КӨРІНІСІ / ЭКСТЕРЬЕР 

ОТБАСЫ - БҰЛ ӘРҚАЙСЫМЫЗ ҮШІН ШЫН МӘНІНДЕ ҮЛКЕН МӘНГЕ ИЕ ҚЫСҚА. ЯҒНИ, ЖАҚЫНДАРЫМЫЗДЫҢ ЖАЙЛЫЛЫҒЫ ҮШІН ҮНЕМДЕУДІҢ ҚАЖЕТІ 
ЖОҚ. Кең және сенімді Chevrolet Traverse отбасылық кроссоверінің иелері мұны басқаларға қарағанда жақсы түсінеді. Сіздің бүкіл отбасыңызбен көпте-
ген жаңа әсерлер алуға деген ықыласыңыз қаншалықты үлкен болса да, Chevrolet Traverse оны толығымен және ыңғайлы түрде жүзеге асырады. Негізгі 
фаралардың тарылған пішіні жарық сәулесін жол төсеміне дәл бағыттай отырып, қараңғы жолда жақсы фокус береді. Сондай-ақ, ыңғайлы қосымша ар-
тықшылықтары бар: электрлік жиналмалы және жылытылатын сыртқы айналар, салонға кілтсіз кіру, алыс жарықты жақын жарыққа автоматты ауыстыру, 
қараңғыланған артқы әйнектер.

* Ескертпе: Осы каталогта сипатталған автомобильдердің сипаттамалары мен жабдықтары модельдер мен конфигурацияларға байланысты өзгеруі ықтимал.



СЕМЬЯ – КОРОТКОЕ СЛОВО, КОТОРОЕ ИМЕЕТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ОГРОМ-
НОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС. А значит комфорт близких- не 
место, где можно мелочиться. Владельцы вместительного и надежного 
семейного кроссовера Chevrolet  Traverse понимают это как никто дру-
гой. Каким бы большим ни было Ваше желание получать массу новых 
впечатлений,  Chevrolet  Traverse  воплотит его полностью и с комфортом.  
Зауженная форма основных фар  дает лучший фокус на темной дороге, 
направляет луч света точно по дорожному полотну. А также  доступны 
удобные опциональные наполнения: наружные зеркала, с электриче-
ским складыванием и подогревом, бесключевой доступ в салон, авто-
матическое переключение с дальнего света на ближний, тонировка за-
дних стекол.

* Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций.



ІШКІ КӨРІНІСІ / ИНТЕРЬЕР

ІШКІ ДАУСЫҢЫЗДЫ ТЫҢДАҢЫЗ. Автокөлік салонында қажетсіз шудың 
болуын азайтуға мүмкіндік беретін жаңа шуды азайту және шанақты 
саңылаусыздандыру жүйесі бар, Chevrolet Traverse - бұл жақындарыңы-
збен сөйлесуге арналған тыныш жер.

СІЗДІҢ ДӨҢГЕЛЕКТЕГІ ҚОНАҚ БӨЛМЕҢІЗ. Chevrolet Traverse - клас-
сындағы ең кең. Үлкен кеңістіктің арқасында еркіндік пен кеңдік сезімі 
үшінші қатармен қоса бүкіл салонда сезіледі.

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К ВНУТРЕННЕМУ ГОЛОСУ.  С новой системой шумопо-
давления и герметизацией кузова, которые позволяют уменьшить при-
сутствие нежелательных шумов в салоне автомобиля, Chevrolet  Traverse 
– это тихое место для разговора с Вашими близкими. 

ВАША ГОСТИНАЯ НА КОЛЕСАХ. Chevrolet  Traverse самый просторный в 
классе. Благодаря большому пространству, чувство свободы и простора 
ощущается во всем салоне, включая третий ряд.

* Ескертпе: Осы каталогта сипатталған автомобильдердің сипаттамалары мен жабдықтары модельдер мен конфигурацияларға байланысты өзгеруі ықтимал.



* Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций.



ЗАТТАРЫҢЫЗДЫ ҰМЫТПАҢЫЗ. Егер екінші қатардың есіктері ашылып, 
қозғалтқыш іске қосылғанға дейін 10 минут бұрын немесе жұмыс істеп 
тұрған кезде жабылған болса, жүйе бақылау тақтасындағы индикатор-
мен және дыбыстық сигналмен жүргізушіге екінші қатарда заттардың 
қалғанын еске салады.

МҰНЫҢ МӘНІ ЕГЖЕЙ-ТЕГЖЕЙЛІЛІКТЕ. Ішкі көріністің жарқын әрленуі 
үйлесімде ерекше көрініске ие .Ал Chevrolet Traverse салонындағы пер-
форацияланған тері элементтері сізге лайықты жайлылық әкеледі.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СВОИ ВЕЩИ. Если двери второго ряда были открыты и за-
крыты за 10 минут до запуска двигателя или во время его работы, система 
индикатором на приборной панели и звуковым сигналом напомнит води-
телю о вещах, оставленных на втором ряду. 

ВСЕ ДЕЛО В ДЕТАЛЯХ. Яркая отделка интерьера обладает неповтори-
мым обликом в сочетании. А элементы перфорированной кожи в салоне 
Chevrolet  Traverse принесут уют, который вы заслуживаете.

ІШКІ КӨРІНІСІ / ИНТЕРЬЕР

* Ескертпе: Осы каталогта сипатталған автомобильдердің сипаттамалары мен жабдықтары модельдер мен конфигурацияларға байланысты өзгеруі ықтимал.



* Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций.



ӨНІМДІЛІГІ / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

* Ескертпе: Осы каталогта сипатталған автомобильдердің сипаттамалары мен жабдықтары модельдер мен конфигурацияларға байланысты өзгеруі ықтимал.
* Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций.



3.6 V6 ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ. Қуаты 300 аттың күшінен асатын бұл қозғалтқыш 
ымырасыз өнімділікті қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, біздің қозғалтқыш 
отын үнемдеу технологиясымен жабдықталған, осылайша сіз қуат үшін 
тиімділікті құрбан етпейсіз.

ДВИГАТЕЛЬ 3,6 V6. Обладает мощностью в более чем 300 л.с. Этот дви-
гатель обеспечивает бескомпромиссную производительность. Наш дви-
гатель также оснащен технологиями для экономии топлива, чтобы Вы не 
жертвовали эффективностью ради мощности.

ҚОЗҒАЛТҚЫШ

ДВИГАТЕЛЬ РАЗГОН 0-100 КМ/Ч ЛОШАДИНЫХ СИЛ

АТТЫҢ КҮШІ
ЖҮРІСІНІҢ ҮДЕУІ
0-100 КМ/САҒ

3.6л 7.6с 318



БАСҚАРЫЛУЫ / УПРАВЛЯЕМОСТЬ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ТОЛЫҚ ЖЕТЕК ЖҮЙЕСІ тайғақ немесе қар басқан 
жолда автомобильді басқаруды жақсартады, ал алдыңғы жетекті ре-
жимді таңдау қосымша отын үнемдеуді қамтамасыз етеді. Сонымен қа-
тар, сіз алдыңғы және толық жетек режимдерін тікелей жолда ауыстыра 
аласыз

ҚЫСҚАРТЫЛҒАН БҰРЫЛУ РАДИУСЫ тұрақта қозғалысты жеңілдетеді 
және тік бұрылысқа кіру немесе тас жолға шығу қажет болған кезде 
өте пайдалы болады. Мұндай жақсарту шанақтың түпнұсқа құрылмасы, 
жетілдірілген дөңгелек доғалары мен тақтайшалар, аспаның оңтайлы өл-
шемдері және дөңгелектердің бұрылу бұрышы арқасында мүмкін болды

* Ескертпе: Осы каталогта сипатталған автомобильдердің сипаттамалары мен жабдықтары модельдер мен конфигурацияларға байланысты өзгеруі ықтимал.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА повышает контроль 
над автомобилем на скользкой или заснеженной дороге, а выбор перед-
неприводного режима обеспечивает дополнительную экономию топли-
ва. К тому же, Вы можете переключаться между режимами  переднего и 
полного привода прямо на ходу. 

УМЕНЬШЕННЫЙ РАДИУС ПОВОРОТА упрощает маневрирование на пар-
ковке и будет очень полезен, когда необходимо войти в крутой поворот 
или выехать на шоссе. Такое улучшение стало возможным благодаря ори-
гинальной конструкции кузова, доработанным колесным аркам и рейке: 
оптимальным габаритам подвески и углу поворота колес. .

* Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций.



ҚАУІПСІЗДІК / БЕЗОПАСНОСТЬ

* Ескертпе: Осы каталогта сипатталған автомобильдердің сипаттамалары мен жабдықтары модельдер мен конфигурацияларға байланысты өзгеруі ықтимал.
* Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций.



ЖАЯУ ЖҮРГІНШІЛЕРМЕН 
СОҚТЫҒЫСУДЫҢ АЛДЫН-АЛУ 
ЖҮЙЕСІ. 
80 км/сағ  дейінгі жылдамдықпен 
алдыңғы камера алдағы жаяу жүргін-
шілерді анықтайды, егер автомобиль 
оларға тым жақындаса, жүргізушіге 
визуалды және дыбыстық сигнал-
дар арқылы ескертеді. Қажет болған 
жағдайда жүйе тежегіштерді автомат-
ты түрде іске қосады. Premier  жиын-
тықталуы қолжетімді.

ҚОЗҒАЛЫС ЖОЛАҒЫНДА ҰСТАУ 
ЖҮЙЕСІ. 
Жүйе 60км/сағ-тан жоғары жылдам-
дықта іске қосылады.
Бұрылу сигналын алдын ала қоспай 
таңбалау сызығына еріксіз жақын-
даған кезде автомобиль электроника-
сы автоматты түрде рөл дөңгелегіне 
қарама-қарсы бағытта аз күш қолда-
нады.

АРТҚЫ КӨРІНІС КАМЕРАСЫ.
Бұл технология автомобильдің артын-
да болып жатқанның бәрін дисплейге 
шығарады, бұл артқа қозғалуды 
жеңілдетеді.

ТҰРАҚҚА ҚОЮ КЕЗІНДЕ КӨМЕК 
ЖҮЙЕСІ. 
Алдыңғы және артқы жүріспен 
тұраққа қою кезінде көмек жүйесі 
жолдағы жылжымайтын объектілер 
туралы ескертеді.
Артқы қозғалыс кезінде камера авто-
матты түрде іске қосылады, ол автомо-
бильдің артындағы бейнені Chevrolet 
my Link жүйесінің дисплейіне жібереді, 
бір мезгілде автомобильдің траектори-
ясын жобалайды.

INTELLIBEAM ЖҮЙЕСІ. 
Chevrolet Traverse бас оптикасы тәулік-
тің қараңғы уақытында алыс жарықты 
өз бетінше қосуға қабілетті. Датчик-
тер алда келе жатқан автомобильдің 
артқы шамдарын немесе қарсы келе 
жатқан көліктің фараларын қармаған 
кезде, жүйе автоматты түрде жақын 
жарыққа ауысады.

ҚОЗҒАЛЫС ЖОЛАҒЫН АУЫСТЫРУ 
КЕЗІНДЕ КӨМЕК ЖҮЙЕСІ.  
Радарлардың көмегімен Traverse тек 
соқыр аймақта ғана емес,сонымен 
қатар 70 метрге дейінгі қашықтықта 
көрші жолақпен тез жақындап келе 
жатқан көлікті анықтай алады.
Бұл жағдайда жүйе қапталдық сыртқы 
айналардағы индикаторларды іске 
қосады.

АВТОМАТТЫ ШҰҒЫЛ ТЕЖЕУ ЖҮЙЕСІ. 
Төмен жылдамдықпен қозғалу кезінде 
жүйе еріксіз соқтығысу жағдайларын 
анықтайды және апаттық жағдайдың 
алдын алу үшін тежегіш жүйесін авто-
матты түрде іске қосады.

АЛДЫНҒЫ ЖАҒЫНАН СОҚТЫҒЫСУ 
ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ ЖҮЙЕСІ. 
Жүйе алдыңғы жағында қозғалатын 
автомобильдерді тану үшін алдыңғы 
камераны қолданады. Ол арақашықтық 
тез қысқарған кезде қауіп туралы 
ескертеді және ЖКО-ның ауыр салдар-
ларын болдырмауға көмектеседі. 

АРТҚЫ ҚОЗҒАЛЫС КЕЗІНДЕ КӨМЕК 
ЖҮЙЕСІ.  
Артқа қозғалған кезде бұл жүйе қап-
талдық датчиктерді қолдана отырып, 
артқы жағында көлденең бағытта 
қозғалатын автомобильдер мен зат-
тардың пайда болуын бақылайды. Ке-
дергі туралы ескерту дыбыстық және 
визуалды сигналдармен беріледі.



ҚАУІПСІЗДІК / БЕЗОПАСНОСТЬ

* Ескертпе: Осы каталогта сипатталған автомобильдердің сипаттамалары мен жабдықтары модельдер мен конфигурацияларға байланысты өзгеруі ықтимал.
* Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций.



ФРОНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДОТВРА-
ЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ С ПЕШЕХОДАМИ.
На скорости до 80 км/ч фронтальная 
камера обнаруживает пешеходов впе-
реди и, если автомобиль приближается 
к ним слишком быстро, предупреждает 
водителя с помощью визуальных и зву-
ковых сигналов. В случае необходимо-
сти система автоматически задейству-
ет тормоза. Доступно в комплектации 
Premier.

СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ В ПОЛОСЕ 
ДВИЖЕНИЯ.
Система активируется на скорости 
выше 60 км/ч. При непроизвольном 
приближении к линии разметки без 
предварительного включения сигнала 
поворота электроника автомобиля ав-
томатически прикладывает к рулевому 
колесу усилие и противоположном 
направлении. 

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА.
Эта технология проецирует на дисплей 
все, что происходит позади автомоби-
ля, облегчая движение задним ходом.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ.
Система помощи при парковке перед-
ним и задним ходом предупреждает о 
неподвижных объектах, находящихся 
на пути. При движении задним ходом 
автоматически активируется камера, 
которая передает изображение на 
дисплей системы Chevrolet MyLink, 
одновременно проецируя траекторию 
движения автомобиля.

СИСТЕМА INTELLIBEAM. 
Головная оптика Chevrolet Traverse 
способна самостоятельно включать 
дальний свет в темное время суток. 
Когда датчики улавливают свет задних 
фонарей автомобиля, движущегося 
впереди, или фар встречного транспор-
та, система автоматически переключа-
ется на ближний свет.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ СМЕНЕ 
ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ. 
С помощью радаров Traverse спосо-
бен обнаружить автомобиль, быстро 
приближающийся по соседней полосе 
движения, не только в слепой зоне, но 
и на расстоянии до 70 метров. В этом 
случае система активирует индикато-
ры на боковых наружных зеркалах.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ.
При движении на низких скоростях си-
стема определяет случаи неизбежного 
столкновения и автоматически активи-
рует тормозную систему во избежание 
аварийной ситуации.

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О ФРОНТАЛЬНОМ СТОЛКНОВЕНИИ.
Система использует фронтальную ка-
меру для распознавания автомобилей, 
движущихся впереди. Она предупреж-
дает об опасности при быстром сокра-
щении дистанции и помогает избежать 
тяжелых последствий ДТП. 

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ДВИЖЕНИИ 
ЗАДНИМ ХОДОМ.
При движении задним ходом система с 
помощью боковых датчиков отслежи-
вает  появление автомобилей и объек-
тов, двигающихся поперечным курсом 
сзади. Предупреждение о помехе 
сопровождается звуковыми и визуаль-
ными сигналами. 



СЫРТҚЫ ТҮСТЕРІ / ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ  

ҚОЗҒАЛТҚЫШ ЖӘНЕ БЕРІЛІС

Экологиялық класс Евро 5

Қозғалтқыш түрі Бензин

Жұмыс көлемі , см2 3 564

Цилиндрлер саны  6, V-тәріздес

Максималды қуаты (кВт / л.с)  234 KBT(kW) / 318 n.c(hp)

Макс. айналдыру моменті (Нм) 360 Нм

Максималды жылдамдығы (км/сағ)  210

0 ~ 100 км/сағ-қа (сек.) дейін жүрісті үдету 7,6

Беріліс қорабы  АТ 9 

КӨЛЕМДЕРІ МЕН МАССАЛАРЫ

Жанармай багының көлемі (л) 82

Жүк салғыш көлемі (л) 651/2781

Автомобильдің жарақталған массасы (кг) 2183

Автомобильдің толық массасы (кг) 2800

РӨЛМЕН БАСҚАРУ

Түр  электрлік

ТЕЖЕУ МЕХАНИЗМДЕРІ

Алдыңғы/артқы                                                                дискілі/дискілі 

АУҚЫМДАРЫ

Түрі Жол талғамайтын

Жетек түрі Толық

Отыратын орындар саны  7

Ұзындығы (мм) 5189

Ені (мм)    1996

Биіктігі (мм) 1796

Дөңгелек өзегі (мм)  3071

Клиренс (мм) 200

АСПА

Алдыңғы Макферсон тіреуіші

Артқы Бес иінтіректі тәуелсіз

ДӨҢГЕЛЕКТЕР

Шиналар 255/ 55R20

ОТЫН ШЫҒЫНЫ (Л)

Қалада (л) 13,6

Қала сыртында (л) 7,6

Аралас (л)  10,0  

* Ескертпе: Осы каталогта сипатталған автомобильдердің сипаттамалары мен жабдықтары модельдер мен конфигурацияларға байланысты өзгеруі ықтимал.



* Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций.



СЫРТҚЫ ТҮСТЕРІ / ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Экологический класс Евро 5

Тип двигателя Бензиновый

Рабочий объём (куб. см) 3 564

Количество цилиндров  6,  V-образная

Максимальная мощность (л .с. при об/мин)   318 л.с. (пр) 234 кВт(кW)

Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) 360 Нм

Максимальная скорость (км/ч)  210

Разгон (сек) 0–100 км/ч 7,6

Коробка передач  АТ 9 

ОБЪЕМЫ И МАССЫ

Объём топливного бака (л) 82

Объем багажника (л) 651/2781

Снаряжённая масса (кг) 2183

Полная масса авто (кг) 2800

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип  электрический

ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Передние  / задние дисковые / дисковые 

ГАБАРИТЫ

Тип Внедорожник

Тип привода полный

Количество посадочных мест  7

Длина (мм) 5189

Ширина (мм)    1996

Высота (мм) 1796

Колёсная база (мм)  3071

Клиренс (мм) 200

ПОДВЕСКА

Передняя стойка Макферсона

Задняя пятирычажная независимая

КОЛЕСА

Шины 255/ 55R20

РАСХОД ТОПЛИВА (Л)

В городском (л) 13,6

В загородном (л) 7,6

В смешанном (л)  10,0  

* Ескертпе: Осы каталогта сипатталған автомобильдердің сипаттамалары мен жабдықтары модельдер мен конфигурацияларға байланысты өзгеруі ықтимал.



* Примечание: Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом каталоге, могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций.



Данная брошюра являлась верной на момент сдачи в печать . Однако, мы оставляем за собой право изменять спецификации,  цвета и элементы комплектации модели, описанной в этой брошюре, 
в любое время без предупреждений. Сочетания цветов и комплектации модели доступны при  условии их фактического  наличия.

Басып шығару сәтінде бұл кітапшада ешбір қате болған жоқ. Алайда, біз осы  кітапшада сипатталған модельдің сипаттамаларын, түстерін және элементтерін кез-келген уақытта ескертусіз өз-
герту құқығымыз бар екенін мәлімдейміз. Түстер комбинациясы және модельдің конфигурациясы туралы мәліметті олар туралы нақты мәлімет бар болған жағдайда алуға болады.

Вся информация и иллюстрации основаны на данных, доступных на момент подготовки данного каталога.
Chevrolet Kazakhstan оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Актуальный перечень комплектаций и дополнительные сведения Вы можете получить, 
обратившись к дилерам Chevrolet в Вашем городе.

Барлық ақпарат пен иллюстрациялар осы каталогты дайындау сәтіне қолданыста болған деректерге негізделген. Chevrolet Kazakhstan алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын 
өзіне қалдырады. Жиынтықтамалардың нақты тізбесі және қосымша мәліметтерді сіздер өз қалаңыздағы Chevrolet дилерлеріне хабарласу арқылы ала аласыз.


