
БІРІНШІ ҚАТАР АЛЫБЫ
БАТЫЛ. СТИЛЬДІ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ



Жарқын силуэт жəне мықты интеллект
Купеге тəн сыртқы көрінісі Haval F7x көлігіне үйреншіктілік 
шеңберінен шығуға мүмкіндік береді. Оның динамикалық сыртқы 
көрінісі көз тартады. Бұл жарқын өмірге ұмтылатындарға арналған 
кроссовер: оның жарылғыш күші сізге қуат беріп, қозғалысқа деген 
шөліңізді қандыруға мүмкіндік береді.



Автокөлік дизайны жоғары 
стандарттарға сəйкес келеді жəне 

стильді жаңа сапалы деңгейге 
көтеріп, ерекше шығармашылық 
ойды көрсетеді. Онда динамика, 

мызғымас сенім мен рух 

Стильді кроссовердің 

табандылығы біріктірілді.

бейнесі



Купеге тəн силуэті бар атлетикалық сыртқы көрініс 

СИЛУЭТІ

Үш өлшемді құрылымы бар  
алтыбұрышты радиатор торы ЕКПІНДІ КУПЕ 

Жарықдиодты шамдар  Аэродинамикалық спойлер

СТИЛЬ



Жарқын, ұсақ-түйегіне дейін 
ойластырылған дизайн жəне жоғары 

сапалы материалдармен өңделген ішкі 
көрінісі жайлы кеңістік құрып, көңіл-күйді 

көтереді. Сіз салон өңделуінің əр 
бөлшегінен көрінетін орындау шеберлігін 

бағалайсыз, ал ойластырылған 
функциялар ұсақ-түйекке алаңдамай, 

Жайлылық пен 

жолдан лəззат алуға мүмкіндік береді.

мінсіздік сезімін 
сыйлатын сапа



Цифрлық аспаптар тақтасы жəне мультимедиялық жүйе

Көп функциялы рөл дөңгелек      Орындықтардың жəне есіктер 
қаптамасының жарқын дизайны

Беріліс қорабының 
интеллектуалды селекторы



Рөл дөңгелегі, алдыңғы жəне артқы орындықтарды 

жылыту жүйесі

Автоматты түрде күңгірттенетін  
артқы көрініс айнасы

Жүргізуші орындығын алты бағытта 
электр реттеу мүмкіндігі



Жылдамдық — бұл тек зымыраған қозғалыс қана емес,
рөлді ұстаған кезде əр сəттен рақат алу мүмкіндігі.
Қуаты 190 а. к. болатын турбоүрлегіші бар жаңа мотор
инновациялық отын бүрку жүйесімен жабдықталған. 

Көлікке керемет
динамика беретін 

қуат



ИНТЕЛЛЕКТПЕН

ТопДрайв

ҮЙЛЕСКЕН ҚУАТ

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

Əлемдегі үздік беріліс қораптарының ондығына 
кіреді. Берілістердің небəрі 0,2 секунд ішінде жылдам 
ауыстырып қосылуын қамтамасыз етеді. Қораптың 
тегершіктер арасында дəл келтірілген саңылаулы 
жеті берілісі бар, соның арқасында оның пайдалы 
əсер коэффициенті 95 %-ға жетеді. Бұл берілістерді 
жұмсақ ауыстырып қосуға жəне отынды көбірек 
үнемдеуге көмектеседі.

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

2.0GDIT қозғалтқышы 



Интеллектуалды толық жетекпен 
үйлескен жаңа жайлылық деңгейі 
жаңа жүргізу стандартын орнатады.  
Haval F7x көлігі таулы, қарлы жəне 
кедір-бұдырлы жолдармен тегіс 
асфальтпен жүргендей, кез келген 

Толық жетекті интеллектуалды 

бағдардан оңайлықпен өтеді.

жүйе зерттелмеген көкжиектерді 
бағындыруға мүмкіндік береді



Спорттық сипатты мүлдем жаңа платформа

Қалыпты

Балшық Құм Қар

Спорт Үнемді



ИННОВАЦИЯЛАР 
ДИНАМИКАСЫ

DIGITAL

Haval F7x көлігін шынымен жаңа буын 
кроссовері деп атауға болады. Өзіңіз  
байқап көріңіз — интеллектуалды толық 
жетекті жүйе, бейімделген круиз-контроль, 
айналаны 360° шолу камераларының жүйесі.



Анықтығы жоғары айналаны шолу жүйесі

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

Автоматты тежеу жүйесі 

Жүргізушіге көмек көрсетудің ең заманауи 
интеллектуалды жүйелері қауіпсіздік пен жайлылықтың 
жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. Қолжетімді жүйелер 

тізімінде бейімделетін круиз-контроль, жаңа буынның 
электрондық бағдар тұрақтылығы жүйесі (ESP), шұғыл 

тежегенде көмек көрсету жүйесі (BA), көтерілген кездегі 
(HHC) жəне төмен түскен кездегі (HDC) көмек жүйесі бар.



Жүргізушіге, жолаушыға арналған қауіпсіздік жастықтары, 
бүйірлік қауіпсіздік жастықтары жəне қауіпсіздік перделері

Автокөлік салонын беріктігі жоғары болаттан 
жасалған қауіпсіздік қаңқасы қоршайды

Соққы энергиясын сіңіріп 
алатын руль бағаны

Bosch 9.1 нұсқасындағы электрондық 
бағдар тұрақтылығы жүйесі (ESP)



Haval F7x. Динамикалық дизайн, спорттық сипат, 
əркімге қолжетімді премиум жайлылық пен 
инновациялар. Нағыз мұқабадан түскен автокөлік!
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Автокөліктің түсі

Сұр «ай дағы»

Көк «аквамарин»

Қара «ғарыш тұңғиығы»

Ақ «құс жолы»

Автокөлік габариттері

1846 мм 1846 мм
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2725 мм

Дөңгелек дискілерінің түрлері

4615 мм

Жеңіл 
қорытпалы 
17” дөңгелек 
дискілері 

Жеңіл 
қорытпалы 
19” дөңгелек 
дискілері 

Жеңіл 
қорытпалы 
19” дөңгелек 
дискілері 

Техникалық сипаттамалары HAVAL F7x

Габарит өлшемдері
(ұзындығы × ені × биіктігі), мм

4615 × 1846 × 1655

Дөңгелек негізі, мм 2725

Жол саңылауы, мм 190

Орындар саны 5

Қозғалтқыш түрі бензинді, турбоүрлегішімен

Цилиндрлер саны мен орналасуы 4, қатарлы

3Жұмыс көлемі, см 1967

Ең жоғары қуаты, 
кВт (айн/мин)

140 (5500)

Ең жоғары қуаты, 
а. к. (айн/мин)

190 (5500)

Ең жоғары айналу сəті, 
Нм (айн/мин)

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 жүйесі
дискілі тежеуіштер (алдынан/

артынан)

Жабдықталған күйіндегі салмағы, кг 2WD: 1688/4WD: 1756

Отын багының сыйымдылығы, л 56



«Haval Motor Kazakhstan» 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.
F7х үлгісіндегі HAVAL автокөліктеріне 36 айға немесе 150 000 шақырым жүріп өтетін жолына 
(қайсысы ертерек болатынына байланысты) кепілдік беріледі.


