
DRIVE YOUR DREAMS

دونـــــج فــينـــــج
تـقــــود أحـالمــــك

AX7مـــوتـورز ال طـــالب 



The new-generation AX7 adopts an interactive geometric ecological aesthetic design, bringing unique and 
amazing enjoyment to every driver and passenger from the bottom of the eye to the bottom of the heart

للشبك االماميتصميم رياضي خلفيةLEDمصابيح بلونينانسيابي تصميم سقف 

من السائق والركابلكلتصميًما جمالًيا هندسًيا بيئًيا تفاعلًيا ، مما يوفر متعة فريدة ومدهشة  AX7يتبنى الجيل الجديد من 

18 inches /2-tone /alloy rimLED tail lightsFull LED matrix headlightsSporty grill design 2-color floating roof design

مصفوفةLEDأماميةمصابيح  جنوط المنيوم/ لونين / بوصة 18



Luxury Interior &  high-quality leather seats مقاعد جلد فاخرة

12.3”inches intelligent LCD dynamic 
instrument

بوصة12.3ذكيه شاشةعدادات 

10.25”inches HD touch screen monitor

بوصة10.25شاشة قياس 

Panoramic sunroof w/ sunscreen+ 
auto close

مساحة داخليه رحبة ومريحةفتحة سقف بانوراما

Comfortable interior design



(ايسين)سرعات 6ناقل سرعة اتوماتيك 

Efficient Power & Safety Quality

1.6Turbo Engine /125kw/5500rpm Button start/stop

ECS ( electronic stability control)

الثبات اثناء القيادةتحكم في 

Reversing image + front/rear radar All around monitorHigh-strength steel body frame

فعالية الطاقة وجودة السالمة

دورة في 5500/ كيلو واط 125/ محرك توربو 1.6
الدقيقة

إيقاف/ زر تشغيل 

هيكل فوالذي عالي القوة خلفي/ رادار أمامي + صورة خلفية   االتجاهاتفي كل كاميرات 

(Aisin)سرعات اتوماتيك6

( Aisin) 6-Speed AT



Disclaimer
• These vehicles specifications may differ per country
• Product improvements maybe introduce at any time, specifications are subject to change without prior notice

MODEL PARAMETER AX7 مواصفات السيارة

Dimensions (L x W x H) (mm) 4645 x 1880 x1690 (ارتفاع*عرض*طول)األبعاد Transmission ( Aisin) 6-Speed AT ناقل السرعة 

Wheelbase (mm) 2715 العجالتابعاد قاعدة  Drive mode 2WD القيادةانماط

Engine displacement 1.6L Turbo Charged المحرك Tire & Rim size 225 / 60 R18 (Alloy) اإلطار ات والجنوط

Max. Power (KW/rpm) 125 / 5500 أقصي قوة Brakes (front & rear) Ventilated disc /disc (خلفي-أمامي)المكابح

Max. Torque (N.m) 250 / 1750-4500 أقصي عزم Fuel tank capacity (L) 60 سعة خزان الوقود

Specifications E2 المواصفات Specifications E2 المواصفات

LED matrix headlamp + LED flow steering lamp ●
امامية LEDأضواء 

متحركةLEDأضواءاإلتجاهات 
ECS ( electronic stability control) ● تحكم في الثبات

LED daylight running lights (DLRL) ● نهاريةLEDأضواء  BA ( brake assist system) ● مساعد المكابح

Front fog lamp ( steering assist lighting function) ● مصابيح ضباب أمامية TCS traction control system) ● التحكم فى السحب

LED tail lamp + rear fog lamp ● LEDضوء الجناح  HAS (hill assist system) ● مساعد صعود التالل

Electric adjust exterior mirror +auto fold +heated ● تلقائيطي+ مرايا كهربائية  HDC (hill decent control) ● مساعد الهبوط من التالل

Panoramic sunroof w/ sunscreen+ auto close ● فتحة سقف بانوراما TPMS ( tire pressure monitoring system) ● مراقبة ضغط االطارات

Electronic shift system +Shift paddle ● ناقل سرعة إلكتروني BSD (bind spot monitoring system ● مراقبة النقطة العمياء

Multi function(leather) steering wheel + adjust ● عجلة قياده متعددة الوظائف من الجلد Reversing image + front/rear radar ● رادار امامي وخلفي+ كاميرا خلفية

12.3”inches intelligent LCD dynamic instrument ● بوصه12.3شاشةعدادات ذكيه  Auto park system ● نظام تلقائي للركن

Cruise control ● مثبت سرعة 10.25”inches HD touch screen monitor ● بوصة10.25شاشةرئيسية قياس 

Remote engine starting system ● تشغيل عن بعد USB interface (front: 2/rear:1) ● يو اس بي

Energy-savings auto start/stop system of STT engine ● تشغيل المحرك/توفير الطاقة ايقاف Arkamys super luxury digital sound speakers 8 Arkamys))صوت رقمي عالي الوضوح 

Smart key + Button start/stop ● تشغيل بضغطة زر+ مفتاح ذكي
Induction electric tail door (kick induction + position 
memory + delay closing + anti-pinch)

●
مضاد لإلصابة + تأخير االغالق+ باب خلفي كهربائي

عند االغالق

Automatic constant temperature air conditioning ● مكيف تحكم تلقائي Body Colours لون السيارة

Rear vent ( AC) ● فتحات مكيف للمقاعد الخلفية

Luxury high quality leather seats ● مقاعد جلد فاخرة

Driver 6-way /Co-driver 4-way electric adjust ●
وضعيات 4+ وضعيات تحكم لمقعد السائق6

تحكم للراكب االمامي

Driver seat memory function ● ذاكرة مقعد السائق

Front  (2) Airbags + (2) front side Airbags ● وسادتين هواء جانبية+ وسادتين هواء امامية

ABS ( anti lock braking system) ● مانع انغالق المكابح

EBD (electronic brake force distribution system) ● نظام توزيع قوة المكابح

AL TALEB MOTORS CO. WLL
New Slata,C-ring road,(beside Turkish hospital) 
P.O Box:300, Doha-Qatar
T: +974 44637450   E: marketing@talebgroup.com
W :www.talebmotorscity.com
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