
СЕНІҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ 
ЕРКІНДІГІҢ



HAVAL F7 ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ 
КРОССОВЕРІН ҚАРСЫ 
АЛЫҢЫЗ

Ол бұл жерге көшбасшы болу үшін. Үздікке 
ұмтылып, жетістікке қол жеткізу үшін келді. 
Оның бойында заманауи шешімдер, 
батыл əрі динамикалық дизайн жəне əркім 
үшін жасалған инновациялық қауіпсіздік 
жүйелері қамтылған.



ІЛГЕРІ 
МҮМКІНДІКТЕР 
ЕНДІ НЕГІЗГІ 
ЖИНАҚТАМАДА

Анықтығы жоғары көп функциялы 
дисплейі бар интеллектуалды 

аспаптар тақтасы. Қазіргі уақыттың 
болашақпен кездесуіне мүмкіндік 

беретін озық технологиялар.

Электр жетегі бар 

панорамалық 

төбе



НАҒЫЗ ЖАЙЛЫЛЫҚ — 
ЕНДІ ҚОЛЖЕТІМДІ

9˝ экраны бар 
мультимедиялық жүйе

Алдыңғы орындықтарды алты бағытта 
электр реттеу мүмкіндігі

Алдыңғы жəне артқы 
орындықтарды жылыту жүйесі

Беріліс қорабының 
интеллектуалды селекторы

Ұсақ-түйегіне дейін ойластырылған. Сіз оған бір көргеннен ғашық боласыз.  
Ішкі көрінісі жоғары сапалы материалдармен өңделген.  
Эргономика саласындағы озық жетістіктерді қолдану жəне əр бөлшектің 
ойластырылуы жайлылық сезімін сыйлайды.



Мультимедиялық жүйені 
басқару контроллері

Цифрлық аспаптар тақтасы

Сымсыз зарядтау құралы



ДИНАМИКАЛЫҚ ƏРІ 
БАТЫЛ ДИЗАЙН —

АРТЫҚШЫЛЫҚ ЕМЕС

Пішіндерінің керемет 
жəне терең эстетикасы

Ерекше жарықдиодты 
шамдар

Жарықдиодты жəне тұманға қарсы фаралардың 
озық дизайны

Технологиялық жəне стильді сыртқы 
көрінісі өзіне назар аудартып, сіздің мінсіз 

талғамыңызды көрсетеді.

Шанақтың екпінді жəне 
белсенді пішімі

Үш өлшемді құрылымы бар 
алтыбұрышты радиатор торы



ҚАУІПСІЗДІК 
БАРЛЫҒЫНА 
ҚОЛЖЕТІМДІ

HAVAL F7 автокөлігімен тəуліктің кез келген 
уақытында қозғалыстың өте жоғары қауіпсіздік 

деңгейіне кепілдік беріледі. Əртүрлі жүйелердің 
арқасында сапарларыңыз бұрынғыдан да жеңіл əрі 

жағымды болады.



Алға қарай жүрген кезде ықтимал 
қақтығыс туралы ескерту жүйесі (FCW)

Жүргізушіге, жолаушыға арналған 
қауіпсіздік жастықтары, бүйірлік қауіпсіздік 

жастықтары жəне қауіпсіздік перделері

«Сауытты» қорғаныстың сақтандырғыш жүйесі. 
 Автокөлік салонын беріктігі жоғары болаттан 

жасалған қауіпсіздік қаңқасы қоршайды

Электрондық бағдар 
тұрақтылығы жүйесі (ESP)



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ 
ЖҮЙЕЛЕР — БОЛАШАҚТА 
ЕМЕС, ҚАЗІР ҚОЛЖЕТІМДІ

Озық смарт-технологиялар жол қозғалысы процесінде туындайтын қатерлерді 
айтарлықтай азайтуға мүмкіндік береді, ал жүргізушіге жəрдемдесудің 

заманауи жүйелері кез келген жағдайды бақылауда ұстауға көмектеседі.



Жол белгілерін тану 
жүйесі (TSR)

Жол қатарына қайту функциясы бар жол 
қатарынан шығу туралы ескерту жүйесі

Тұрақтан артқы жүріспен шыққан кезде 
көмек көрсету жүйесі (RCTA)

Айнадағы көрінбейтін аймақтарға 
мониторинг жүргізу жүйесі (BSM)



Шиналардағы қысымды 
бақылау жүйесі (TPMS)

Соққы энергиясын сіңіріп алатын 
руль бағаны

Автоматты түрде күңгірттенетін 
артқы көрініс айнасы

Автокөліктің аударылуына 
жол бермейтін жүйе (RMI)



Айналаны шолу камерасы

Жаяу жүргіншілерді тану 
функциясы бар автоматты 

тежеу жүйесі (AEB)

Жүргізушіге көмек көрсетудің ең заманауи жүйелері қауіпсіздік пен жайлылықтың аса 
жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. Қолжетімді жүйелер тізімінде бейімделетін круиз-
контроль, жаңа буынның электрондық бағдар тұрақтылығы жүйесі (ESP), автокөлікті 
шұғыл тежегенде көмек көрсету жүйесі (BA), көтерілген кездегі (HHC) жəне төмен 
түскен кездегі (HDC) көмек жүйесі бар.



ҚОСЫЛУ 
ЕНДІ 

ШЕКТЕУСІЗ
Болашақ қазіргі уақытпен жарысады, ал 
ғылым — оларды біріктірудің керемет 
амалы.
Интеллектуалды басқару жүйелерінің 
арқасында жылдам жəне сенімді байланыс.
Мультимедиялық жүйе жолдан көз 
тайдырмай-ақ бір рет түрту арқылы 
көптеген функциялар мен жүйелерді жоғары 
дəлдікпен басқаруға мүмкіндік береді. 
Apple CarPlay жəне Android Auto қолдауы 
смартфон иелеріне карталарға, хабарларға, 
контактілерге жəне дауыспен басқару 
жүйелеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді.



ИННОВАЦИЯЛАР 
МҮМКІНДІКТЕРДЕН 
ОЗАДЫ

Көліктің динамикалық ырғағы мен 
бірқалыпты жүрісі үшін қуат пен 

үнемділіктің тамаша үйлесімі.



Қозғалтқыш, 1.5 GDIT Қозғалтқыш, 2.0 GDIT

«Дымқыл» түрдегі қос ілінісі бар 
7 сатылы беріліс қорабы (7DCT)

150 а. к. қуаты мен отынды үнемдеу үйлесімінің 
арқасында сіз жолдағы кез келген жағдайларда 
динамика мен оңай басқару мүмкіндігінен лəззат 
ала отырып, ұзағырақ қашықтықты жүріп өте 
аласыз. Қозғалтқыш барлық заманауи экологиялық 
талаптарға сай.

Қуаты 190 а. к. болатын қозғалтқыш динамика мен 
тиімділіктің жаңа деңгейін ұсынады. Отынды тікелей 
бүрку технологиялары, кіріс жəне шығыс кезіндегі WT 
газ тарату фазаларын өзгерту жүйесі, электрондық 
басқарылатын турбоайдағыш қолданылған.

Жеңіл əрі шағын беріліс қорабы 95 %-дан асатын 
жоғары пайдалы əсер коэффициентін көрсетеді. 7DCT 
негізгі артықшылықтары берілістерді бірқалыпты жəне 
шусыз ауыстырып қосу, сондай-ақ қуатты жоғалтусыз 
жоғары өнімділік болып табылады.



ӨЗ ЖОЛЫН 
ТАҢДАУ ЕРКІНДІГІ 

ЕНДІ ƏРКІМГЕ 
ҚОЛЖЕТІМДІ

Жаңа мүмкіндіктеріңіз бен Haval F7 
жүру қасиеттерінің арқасында əлемге 
жаңа көзқараспен қараңыз. Үйреншікті 
өмірдің аясынан шығып, бұрын болмаған 
жерлеріңізге барып, көлік жүргізудің нағыз 
рақатына бөленіңіз.



КЕЗ КЕЛГЕН 
БЕТТЕ АҚЫЛДЫ 

АУЫСТЫРЫП 
ҚОСУ

Terrain Response қозғалыс режимін таңдау жүйесі жол талғамайтын 
режимдер арасында еркін ауысуға, қажет болған кезде толық жетекті 
(4х4) қосуға мүмкіндік береді. Интеллектуалды жүйе айналу сəтін жол 
жабынына қарай дөңгелектер арасында үлестіре отырып, күрделі жол 
жағдайларында ең жақсы басқаруды қамтамасыз етеді.

Қалыпты Балшық

Спорт Құм

Үнемді Қар



Шанақ бояуының нұсқалары Жеңіл қорытпалы 
дөңгелек дискілері

225/65 өлшемді 
шиналармен бірге 17˝

225/55 өлшемді 
шиналармен бірге 19˝

225/55 өлшемді 
шиналармен бірге 19˝

Автокөлік габариттері

1846 мм
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м
м

1846 мм 2725 мм

23˚ 28˚

Асыл ақық

4620 мм

Антрацит

Платина неон

Аквамарин

Салонның түсі: қара

Техникалық сипаттамалары HAVAL F7

Габарит өлшемдері
(ұзындығы × ені × биіктігі), мм

4620 × 1846 × 1690

Дөңгелек негізі, мм 2725

Жол саңылауы, мм 190

Орындар саны 5

Қозғалтқыш түрі бензинді, турбоүрлегішімен

Цилиндрлер саны мен орналасуы 4, қатарлы

3Жұмыс көлемі, см 1499 1967

Ең жоғары қуаты, 
кВт (айн/мин)

110 (5500) 140 (5500)

Ең жоғары қуаты, 
а. к. (айн/мин)

150 (5500) 190 (5500)

Ең жоғары айналу сəті, 
Нм (айн/мин)

280 (1400–3000) 340 (2000–3200)

Жетек түрі алдыңғы 2WD / қосылатын толық 4WD

Беріліс қорабы
Дымқыл түрдегі қос ілінісі бар 

7 сатылы роботталған беріліс қорабы

Алдыңғы аспа тəуелсіз, «Макферсон» түріндегі

Артқы аспа тəуелсіз, екі иінтіректі

Тежеуіш дискілері 
(алдыңғы/артқы)

дискілі

Жабдықталған күйіндегі салмағы, кг 1605...1670 1650...1720

Отын багының сыйымдылығы, л 56

Артқы орындықтар жинаулы тұрған 
кездегі жүксалғыш көлемі, л

1443



Интеллектуалды HAVAL F7 кроссовері
«Haval MotorK azakhstan» ЖШC алдын ала ескертусіз автокөліктердің жинақтамасына өзгерістер енгізу 
құқығын өзіне қалдырады. Фотосуретте ұсынылған түрленімдер ҚР жеткізілетіндерден өзгеше болуы мүмкін. 
Автокөліктердің жинақтамалары туралы нақтылап білу жəне қосымша ақпарат алу үшін HAVAL ресми 
дилерлеріне хабарласыңыз.
F7 үлгісіндегі HAVAL автокөліктеріне 36 айға немесе 150 000 шақырым жүріп өтетін жолына (қайсысы 
ертерек болатынына байланысты) кепілдік беріледі.


