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САРУУЛХАН



САРУУЛ ТОМ ЗАЙ

Жолион загварын тэнхлэг 
хоорондын зай ижил төрлийн 
автомашинуудаас харьцангуй 
урт 2700мм тул дотор салоны 
зай том байдаг. Арын суудал нь 
60:40 харьцаагаар эвхэгддэг тул 
ачаа тээшний тасалгааг хүссэн 
хэмжээгээр нэмэгдүүлэх 
боломж олгодог. 



ХҮЙТЭН ЦАГ УУРЫН 
ТОНОГЛОЛУУД

Та болон таны зорчигчдыг 
дулаан байлгах 2 бүсийн 
агааржуулалтын систем, арын 
эгнээний агааржуулалт, үрүүл 
халаагч, 3 түвшний бүх суудал 
халаагч, салхины шилний мөс 
хайлуулагч, зэврэлтээс 
хамгаалсан түрхлэг, багтаамж 
ихтэй шил арчигчийн шингэний 
сав зэрэг нь Монголын цаг 
агаарын нөхцөлд бүрэн нийцнэ.



ИЛҮҮ ТУХТАЙ

Хотод өдөр тутмын ажилдаа явах, аялалд явахад хэрэгтэй бүх зүйлээр өөрийгөө хүрээлүүлээрэй.

Утасгүй цэнэглэгч

Гар утсаар машин дотроо ажлаа 
амжуулах шаардлагатай болсон өнөө үед 
утасгүйгээр цэнэглэгч нь жолоочийн 
аюулгүй байдлыг хангах болно.

USB холбогч

Бүх зорчигчдын тав тухыг хангах үүднээс 
USB холбогчийг машины урд болон хойд 
хэсэгт байрлуулсан.

Бууруулагчтай арын толь

Автоматаар бүдгэрдэг арын толь нь 
жолоочийг арын машины хурц гэрлээс 
хамгаална. 

6 төрлийн тохиргоотой суудал

Жолоочийн суудал нь дээд зэргийн тав 
тухыг мэдрүүлэх цахилгаан 
тохируулгатай.

Гэрэл болон борооны мэдрэгч

Гэрэл мэдрэгч нь цагийн өөрчлөлтийг мэдэрч 
гэрлийг асаах бол борооны мэдрэгч нь цаг 
агаарын өөрчлөлтөд хариу үйлдэл үзүүлж, 
шил арчигчийг автоматаар идэвхжүүлнэ.

Түлхүүргүй нэвтрэх систем

Түлхүүргүй нэвтрэх технологи нь таныг 
ойртоход хаалгыг онгойлгох ба холдоход 
түгжигдэх болно. 



ИЛҮҮ АЮУЛГҮЙ 

Хавал Жолионы их бие нь өндөр чанартай гангаар 
хийгдсэн бөгөөд аюулгүйн таван одны шалгуурыг 
хангасан ба 2022 онд аюулгүй байдлын өндөр 
стандарттай Австралийн аюулгүйн тестээр 
баталгаажсан. 

Орчин үеийн стандартад бүрэн нийцсэн зургаан 
хамгаалалтын дэр нь урд болон хажуугийн бүхий л 
хэсгийг хамарсан тул та болон таны гэр бүлийг 
гэнэтийн ослоос найдвартай хамгаална. 



ДУРЛА



ДУРЛАМААР 
ДИНАМИК 
ЗАГВАР

Хавал Жолионы  их биеийн 
тохиромжтой харьцаа, тод 
шугамууд нь хүчирхэг, эрч 
хүчтэй, зоригтой шинж чанарыг 
илэрхийлдэг.



Сэтгэл хөдөлгөм нүүр

Машины том никель нүүр нь HAVAL брэндийн онцлог хэв маягийг 
харагдуулдаг.

ДУРЛАМААР 

ИХЭМСЭГ ТОНОГУУД

Хурц тод ухаалаг LED гэрэл, загварлаг спорт 
хайлшин обуд дээр анхаарал хандуулахгүй байхын 
аргагүй. Энэ нь таныг хүн бүрийн анхаарлын төвд 
байлгах болно.

Хайлшин обуд

Содон загварын 18 инчийн хар болон никель өнгийн хайлшин обуд.

LED гэрэл

Урд бамперын дагуух загварлаг босоо гэрэл нь өвөрмөц дүр төрхийг 
бүрдүүлж, хотын замын хөдөлгөөнд танигдахуйц болгодог.



ХарУлаан Саарал НогоонЦэнхэр



МЭДЭР



12.3 инчийн мэдрэгчтэй дэлгэц

Голын хэсэгт байрлах том саруулхан мэдрэгч бүхий дэлгэцээр та хөгжим, 
халаалт болон бусад тохиргоог удирдах боломжтой.

Harman Kardon хүчирхэг хөгжим

6 хүчирхэг өсгөгч бүхий хөгжим нь танд дууны тансаг мэдрэмжийг өгөх 
болно.

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭВШИЛИЙГ МЭДЭР

Орчин үеийн мэдрэгчтэй дэлгэцээр аяллынхаа маршрутыг 
тохируулаарай. Саруулхан том дэлгэцтэй хөгжим нь ямар нэгэн 
нэмэлт апп суулгалгүйгээр Apple play болон Android play 
дэмждэг тул та гар утсаараа явах замын чиглэл, зарцуулах 
хугацаа, замын түгжрэл зэргийг бүрэн хянах боломжтой. 

Мөн 360 градус full HD камераар эргэн тойрноо харах 
боломжтой.



Таныг хүссэн үедээ орлож, хотын хамгийн хэцүү маневруудын 
нэгийг хийхэд тань туслах ухаалаг туслагчид итгэж болно. Ухарч 
байхдаа бусад тээврийн хэрэгсэл эсвэл явган зорчигчийг цаг 
тухайд нь таньж, мөргөлдөхөөс сэргийлж яаралтай арга 
хэмжээ авна. Тээврийн хэрэгслээс гарах үед хаалганы хяналтын 
систем нь гэнэтийн аюулаас зайлсхийхэд тусална.

ЗОГСООЛЫН АЮУЛГҮЙН 
СИСТЕМҮҮД

Хаалганы хяналтын систем

Машинаас буух үед хажуугаар нь өнгөрөх тээврийн хэрэгсэлтэй 
мөргөлдөх аюул тулгарвал анхааруулах дохио өгнө.

Автоматаар зогсоолд байрших систем

Ухаалаг автомат зогсоолын систем нь зогсоолыг бие даан тодорхойлж, 
замаа тооцоолж, машинаа байрлуулах боломжтой.

Арын радарын систем

Уг систем нь ухрах үед арын саад гарч ирсэн тохиолдолд автоматаар 
зогсох үйлдэл хийнэ.



ЖОЛООД



ЖОЛООДЛОГЫН 
АЮУЛГҮЙН СИСТЕМ

Хамгийн дэвшилтэт ухаалаг аюулгүй 
байдлын HAVAL SmartDrive 
системтэй.

Замын тэмдэг, ойртож буй явган 
зорчигч эсвэл дугуйчдын талаар 
шаардлагатай бүх мэдээллийг 
авах, бага хурдтай байсан ч 
яаралтай үед автомат 
удаашруулагч ашиглах, уулзвараас 
гарахад туслах системтэй.

Замын шугам мэдрэгч

Уг систем нь замын шугамыг мэдэрч эгнээнээс 
гарахгүй байхад тусалдаг. Хэрэв замаас хазайсан 
тохиолдолд дохио өгөх болно.

Автоматаар урдах машинаа дагах систем

Уг систем нь хол шулуун замд жолоо барихад 
туслах бөгөөд өөрөө хурдаа тохируулж замын 
шугамыг мэдэрснээр хөл болон гараа түр 
хугацаанд амраах боломжийг олгодог

Замын тэмдгийг таних систем

Замын тэмдэг таних функц нь бүх хязгаарлалт, 
сэрэмжлүүлгийг мэдэрч хянах самбар дээр 
мэдээлэлдэг.

Уулзварын хяналтын систем

Уулзварын хяналтын ухаалаг систем нь замд 
гарч буй саад бэрхшээлийг урьдчилан мэдэж, 
цаг тухайд нь хариу арга хэмжээ авахад тусална.

Smart Drive - Таны  аюулгүй 
байдлын ухаалаг хөтөч.



ХААНА Ч 
ХҮРНЭ

Жолион нь урдуураа болон бүх
дугуй хөтлөгчтэй хоёр төрөлтэйгөөс
гадна спорт, эко, цас, энгийн зэрэг
явахгоримуудтай.

Байнгын дөрвөн дугуй хөтлөгчтэй
загварыг сонгосон тохиолдолд
халтиргаа гулгаатай замд таны тав
тухыг бүрэн хангахаас гадна бензин
бага зарцуулдаг тул эдийн засагт
хэмнэлттэй.



1.5 Tурбо хөдөлгүүр

Хүчтэй, хэмнэлттэй, хөнгөн жинтэй 1.5 Турбо бензин 
хөдөлгүүр нь таныг жолооны ард таатай мэдрэмжийг 
мэдрэхэд тусална. Хүч нь 2.5 хуучин үеийн хөдөлгүүртэй 
ойролцоо гэж ойлгож болох юм.

7 шатлалт автомат хурдны хайрцаг

7 шатлалт автомат DCT хурдны хайрцаг нь түлшний 
зарцуулалтыг бууруулж, хүчийг жигд бөгөөд хурдан 
шилжүүлдэг.

НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГАА



Дугуйн обуд

17”инч 18”инч 

Хэмжээ Өнгө (интерьер)

Өнгө (экстерьер), 5 өнгө

Шаргал
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ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Урт × өргөн × өндөр, мм 4472 x 1841 x 1574

Тэнхлэг хоорондын зай, мм 2700

Газраас тэнхлэг хоорондын зай, мм 190

Хөдөлгүүр 1.5 Турбо бензин

Хөдөлгүүрийн багтаамж, см3 1497 1499

Моторын хүчин чадал, м.х/ кВт / при об/мин 143 / 105 / 5600 - 6000 150 /110 / 5500 - 6000

Хамгийн их эргэлт, Нм / при об/мин 210 / 2000-4400 230 / 1500-4000

Хурдны хайрцаг 7-шатлалт DCT

Хөтлөгч Урдуураа 2 WD Бүх дугуй 4 WD

Тэнхлэг McPherson, үл хамаарах

Жин, кг 1445 1625

Арын суудлыг эвхэх үеийн салоны хэмжээ, л 1133

Шатахуун зарцуулалт, л/100 км 8,1 8,2

Шатахууны савны багтаамж, л 55

Бусад

Хагас автомат жолоодлогын систем ACC, урд болон хойд радар, руль халаагч, бүх 
суудал халаагч, урд шилний мөс хайлуулагч, утасгүй цэнэглэгч, зэврэлтээс хамгаалсан 
түрхлэг, төмөр орос элгэвч, автомат тоормосны систем, 360 камер, Apple Android 
систем бүхий Harman Kardon хүчирхэг хөгжим, хамгийн том full HD камертай дэлгэц, 
панаромик лүүк, бууралттай цонхнууд, автомат зогсоолын систем, замын хажуугийн 
тэмдэг мэдрэгч, хажуугийн саад мэдрэгч систем

Улаан Хар

Цэнхэр Саарал



Хаяг: Энхтайвны гүүрний баруун урд, Дунд голын гудамж, Уранганаас зүүн тийш 300м, Автохаб төв
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