ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
LIFAN M7
RESUMO
Carroceria / motorização:

Minivan, 7 lugares, 4 portas, motorização dianteira, tração dianteira

MOTOR
Cilindrada (cm3):
Tipo de motor:
Potência máxima (CV/RPM):
Torque máximo:

1988 (2.0) / 1
4 cilindros em linha, 16V, VVTi
140 / 6000
18,9 kgfm

TRANSMISSÃO
Modelo: Manual de 5 velocidades / Automática do tipo CVT

SUSPENSÃO
Dianteira: McPherson, suspensão independente
Traseira: Eixo rígido

FREIOS
TIPO: Discos ventilados dianteiros e discos sólidos traseiros

RODAS/PNEUS
Roda: Alumínio
Pneus: 225/45 R18

DIMENSÕES
Distância entre eixos (mm): 2780
Comprimento total (mm): 4720
Largura carroceria (mm): 1840
Altura (mm): 1665
Peso em ordem de marcha (kg): 1.540

CAPACIDADES
Porta-malas (litros):
Tanque de combustível (litros): 60 litros

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS
Conforto / Tecnologia
Ar condicionado automático e digital (dualzone)
Teto solar elétrico e panorâmico
ACC - Piloto automático adaptativo
Freio de estacionamento eletrônico
Start button (botão de partida com sensor de presença)
Banco do motorista com massageador e ventilação
Banco do motorista com ajuste elétrico
Bancos com revestimento em couro ecológico
Volante multifuncional revestido em couro
Volante com regulagem de altura
Retrovisores externos eletro-retráteis com aquecimento
Ajuste elétrico da altura dos faróis
Sensor crepuscular - acendimento automático dos faróis
Sensor de estacionamento traseiro e frontal
Faról com iluminação lateral (Cornering lamp)
Segunda e terceira fileira de bancos rebatíveis
Câmera frontal de gravação de percurso

Segurança
Airbag duplo
ABS - Sistema de freio anti-blocantes com EBD
Assistente de faixa de rodagem
Blind spot (detector de ponto cego)
BAS - Sistema de frenagem de emergência
ESP - Sistema de estabilidade eletrônica
TCS - Sistema de controle de tração
HAC - Assistente de partida em rampa
DRL - Luzes diurnas em LED
Luzes de neblina dianteira e traseira
Espelho retrovisor interno eletrocrômico
Isofix
Alerta de velocidade
Cinto de segurança 3 pontos para todos os passageiros
Aviso do uso do cinto de segurança do motorista e passageiro
Keyless entry (abertura das travas das portas através da SmartKey)
Central multimídia touchscreen de 9"
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