
ЖАҢА



ТІЛДЕСУДІ ТЕХНОЛОГИЯ ТІЛІНДЕ БАСТАҢЫЗ, СОЛ КЕЗДЕ БІР-БІРІҢІЗДІ 
БІРІНШІ РЕТ ОТАЛДЫРҒАННАН БАСТАП ТҮСІНЕТІН БОЛАСЫЗ.
ОНЫМЕН ӨЗ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫҢЫЗБЕН БӨЛІССЕҢІЗ, ОЛ СІЗДІҢ 
ҚАЛАУЫҢЫЗДЫ ТҮСІНІП, ҚАЛАЙ ЖАУАП ҚАЙТАРАТЫНЫН КӨРЕСІЗ.
БІРГЕ САЯХАТҚА АТТАНЫҢЫЗ ЖӘНЕ ӨМІРІҢІЗДІ ЖАРҚЫН СӘТТЕРГЕ 
ТОЛТЫРЫҢЫЗ.
HAVAL JOLION-МЕН ЖАҢАША ТІЛДЕСІҢІЗ.



ЖАҢА

АЙДА

КӨБІРЕК
ЛҮПІЛДЕ 
ТЕСТІЛЕ



КӨБІРЕК



Артқы қатардағы орындықтары 
мен оларды көлденең жию 
мүмкіндігі бар салон кеңдігін 
сезініңіз.
Артқы қатардағы орындықтар 
60:40 арақатынасында 
жиналып, салонның әртүрлі 
конфигурациясын пайдалануға 
және жүксалғыш көлемін қажетті 
мөлшерге дейін ұлғайтуға 
мүмкіндік береді.

КЕҢ ОРЫН



2 аймақты климат-контрольмен 
өзіңізге және жолаушыларыңызға 
жақсы атмосфера жасаңыз. Қазақстан ауа 
райы жағдайына толық бейімделген 
автокөлікке сенім артыңыз.

•   Алдыңғы және артқы 
орындықтардың, рульдің, 
артқы көрініс айналарының, 
алдыңғы әйнектің және жуғыш 
форсункаларының үш деңгейлі 
жылытқышы

•   Коррозияға қарсы өңделген шанақ

КЕЗ КЕЛГЕН АУА 
РАЙЫНА ЖАҚСЫ 
ДАЙЫНДЫҚ



Қалада күнделікті жүргенде немесе саяхаттағанда өзіңізді барлық қажетті заттармен қоршаңыз.

МОЛ ЖАЙЛЫЛЫҚ

Қозғалтқышты қосу түймесі Сымсыз зарядтау құрылғысы, телефон 
салатын 2 слот — жүргізуші мен жолаушы 
үшін, сондай-ақ қажетті ұсақ-түйек қалтасы

Алдында және артында 2 USB ағытпадан 
орналасқан

Артқы көрініс айнасының үстіндегі 
USB ағытпа

Жүргізуші жақта орналасқан автожеткізгіштері 
бар төрт есіктің электр әйнеккөтергіштері

Жүргізушінің электржетекті орындықтарының 
6 позициялы реттеу мүмкіндігі



Шанақтың ақылды конструкциясы арқылы ең қымбат 
жақыныңызды сақтаңыз. Жүктемені тиімді тарататын 
беріктігі жоғары болаттан жасалған кірістірілген қаңқа 
алдыңғы және бүйірлік қауіпсіздік жастықтарымен 
бірлесіп, кез келген жол жағдайында барынша сенімді 
болуға кепілдік береді.

ӘРКІМ ҮШІН ҚАУІПСІЗДІК 
АРТТЫРЫЛҒАН



Шанақтың теңестірілген пішінін 
бағалаңыз, оның артқы бөлігіндегі 
жоғары көтерілген сызығы спорттық 
автокөліктің қуатты әрі шапшаң 
мінезін айқындай түседі.

ДИНАМИКАЛЫҚ 
ДИЗАЙНДЫ 
ЛҮПІЛДЕ



ЛҮПІЛДЕ 



Мінсіз үйлесетін радиатор торының сызықтары мен 
жарықдиодты оптикаға, сондай-ақ стильді спорттық құйма 
дискілерге зейін қойып қараңыз. Бұл өзіңізге басқалардың 
назарын аудартпай қоймайды.

ЖАРҚЫН 
БӨЛШЕКТІ 
ЛҮПІЛДЕ

Жарықдиодты артқы шамдар

18” құйма дискілері Радиатордың торы



Көк металлик Қызыл металлик Ақ акрил Ақ жылтыр Сұр металлик Қара металлик



Шығармашылық тұрғыдан таңдаңыз: 
алдымен автокөліктің түсін тауып 
алыңыз, одан кейін оны өз 
талғамыңызға қарай үш түрлі ішкі 
сәндеу нұсқаларының бірімен 
толықтырыңыз.

ТАҢДАУ 
ЕРКІНДІГІН 
ЛҮПІЛДЕ



ТЕСТІЛЕ



Заманауи сенсорлы дисплей көмегімен өз сапарыңыздың 
координаталарын белгілеңіз. Жүрісті бастамай тұрып, сүйікті 
әуеніңізді қойыңыз да, айналаңыздағы керемет әлемге 360° 
айнала шолу камерасы арқылы қараңыз. Алдыңғы әйнектегі 
проекциялы HUD дисплей барынша қажетті ақпарат береді, 
сізге басқа нәрсеге алаңдамай, жүргізуден ләззат алуға 
көмектеседі.

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ТЕСТІЛЕ

Аудиожүйенің 6 динамигі

12” сенсорлы дисплей және 360° айнала шолу камерасы Проекциялық дисплей



Ақылды көмекшіге сенім артыңыз, ол сіздің орныңызға 
қаладағы ең қиын маневрлерді жасауға көмектеседі. 
Тұраққа қою кезінде артқа жүргенде ол басқа 
автокөліктерді немесе жаяу жүргіншілерді дер кезінде 
анықтап, соқтығысудың алдын алу бойынша шұғыл 
шараларды қолданады. Автокөліктен шыққан кезде, есік 
ашық тұрғанда кедергіні бақылау жүйесі сізді келеңсіз 
жағдайлардан сақтауға көмектеседі.

АВТОНОМДЫ ТҰРАҚҚА ҚОЮДЫ ТЕСТІЛЕ

Артқа жүріп тұрақтан шығу

Есіктің ашылғанын ескерту жүйесі Автономды тұраққа қою жүйесі



АЙДА



Толық жетекпен және жүргізу 
режимдерін ауыстырып қосу 
мүмкіндігімен кез келген жолда 
сенімді болыңыз. Баяу және 
орташа жылдамдықпен жайлы 
жүруге жарайтын үнемділік, 
қатты жүруге арналған спорттық 
және шиналар жол төсеміне 
нашар ілінісетін жағдайда 
автокөліктің тұрақтылығы мен 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
«қар» режимдері.

КЕЗ КЕЛГЕН 
ЖЕРДЕ АЙДА



Кірістірілген бейімделетін круиз-
контрольмен және HAVAL Smart 
Drive интеллектуалды қауіпсіздік 
жүйелерімен әлемді зерттеңіз.

Жол белгілері, жаяу жүргіншілердің 
немесе велосипедшілердің таяп 
қалғаны туралы бүкіл қажетті 
ақпаратты алыңыз, төтенше 
жағдай туындағанда, тіпті төмен 
жылдамдықпен келе жатқанның 
өзінде жылдамдықты автоматты 
түрде нөлдейтін, сондай-ақ жол 
қиылысына шыққанда көмектесетін 
функцияны пайдаланыңыз.

Smart Drive — «смарт драйв» 
интеллектуалды қауіпсіздік жүйелері.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ 
ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗ 
АЙДА

Жол белгілерін тану жүйесі

Жүру жолағының ішінде және жолақ ортасында 
ұстауға көмектесетін жүйе

Жол қиылысына шыққанда көмектесетін жүйе

Төмен жылдамдықта шұғыл тежеу жүйесі



Пропорциялары дұрыс шақталған, қуат және 
эргономика көрсеткіштері жақсартылған** 
қозғалтқышқа және ауыстыруға бірден жауап беретін 
жетілдірілген беріліс қорабына сенім артыңыз.

СЕНІМДІ АЙДА

«Дымқыл» түрдегі қос ілінісу механизмі бар 7 сатылы беріліс қорабы Турбоүдеткіші бар 1,5 литрлік бензинді қозғалтқыш
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   3 Рабочий объем, см 1497

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина ×  ширина × высота, мм 4472 x 1841 x 1574
Колесная база, мм 2700
Дорожный просвет, мм 190
Тип двигателя бензиновый, с турбонаддувом 

1499
Максимальная мощность, л.с. / кВт / при об/мин 143 / 105 / 5600 - 6000 150 /110 / 5500 - 6000
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин 210 / 2000-4400 230 / 1500-4000

6-ступенчатая, механическаяКоробка передач 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа

Тип привода Передний 2 WD Полный 4 WD
Передняя подвеска независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска полузависимая, пружинная, с гидравлическими 

телескопическими амортизаторами

независимая, многорычажная, 
с гидравлическими 

телескопическими амортизаторами

Снаряженная масса, кг 1420 1445 1625
Масса буксируемого прицепа 
(с тормозами/без тормозов), кг

1300/710 1500/710 1500/750

Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л 1133
Расход топлива***, смешанный цикл, л/100 км 7,5 8,1 8,2
Емкость топливного бака, л 55

Көк металлик

Қызыл металлик

Ақ акрил

Ақ жылтыр

Сұр металлик

Қара металлик

Автокөлік габариттері

Түсі (Сыртқы көрінісі), 6 түс

Түсі (Ішкі көрінісі)

Сұр

Қоңыр

Қара

Жеңіл қорытпалы дөңгелек дискілер

17” құйма дискілері 18” құйма дискілері

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР, 
СХЕМА ЖӘНЕ ҚОЛЖЕТІМДІ ТҮСТЕР

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Ұзындығы х ені х биіктігі, мм 4472 x 1841 x 1574

Дөңгелек базасы, мм 2700

Жол саңылауы, мм 190

Қозғалтқыш түрі бензинді, турбоүрлегішімен

Жұмыс көлемі, см 3 1497 1499

Макс. қуаты, а.к. / кВт / айн/мин 143 / 105 / 5600 – 6000 150 / 110 / 5500 – 6000

Макс. айналдыру сәт, Нм – айн/мин 210 / 2000–4400 230 / 1500–4000

Беріліс қорабы 6 сатылы, механикалық  

Жетек түрі Алдыңғы 2 WD Толық 4 WD

Алдыңғы аспа тәуелсіз, McPherson типті, көлденең тұрақтылық тұрақтандырғышымен

Артқы аспа тәуелсіз көп иінтіректі

Жабдықталған күйіндегі салмағы, кг 1420 1445 1625

Сүйретілетін тіркеменің салмағы 
(тежегішімен/тежегішсіз), кг 1300/710 1500/710 1500/750

Артқы орындықтар жинаулы тұрған кездегі 
жүксалғыш көлемі, л 1133

Жанармай шығыны***, аралас цикл, л/100 км 7,5 8,1 8,2

Отын багының сыйымдылығы, л 55

Сұйықтықты типті қосарлы ілінісуі бар 7 сатылы
роботтандырылған

жартылай тәуелді, серіппелі, гидравликалық
телескопиялық амортизаторлармен



Жаңа буынды HAVAL JOLION* кроссовері
* Джóлиoн.
** HAVAL автокөліктерінің басқа қозғалтқыштарымен салыстырғанда.
Лүпілде (ағыл. like) — ұнату немесе қызығушылық білдіру. Айда (ағыл. drive) — автокөлікті жүргізу.

«Haval Motor Kazakhstan» ЖШС алдын ала ескертпестен, автокөліктердің жинақтамаларына өзгерістер 
енгізу құқығын сақтап қалады. Фотосуретте ұсынылған модификациялар Қазақстан Республикасына 
жеткізілетіндерден өзгеше болуы мүмкін. Автокөліктердің жинақтамалары туралы нақтылап білу және 
қосымша ақпарат алу үшін HAVAL ресми дилеріне хабарласыңыз.
HAVAL ресми дилерінен сатып алынған HAVAL JOLION жаңа автокөлігіне берілетін кепілдік мерзімі 36 ай немесе 
150 000 км жүрілген жолды құрайды (қайсысы бірінші орын алатынына байланысты).

Толық ақпаратты біздің www.haval-motor.kz ресми сайтымыздан таба аласыз.
***деректер стендте сынау кезінде алынды, нақты деректер көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін

Модель туралы 
толығырақ білу

haval_motor_kazakhstan haval-motor.kz
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