Lifan 530: em cada olhar, um belo carro
Apresentado ao mercado no final de 2014, o Lifan 530 configura-se como uma das melhores opções para que
deseja um sedan compacto que tenha o padrão da categoria superior, com itens de luxo, conforto e segurança
só encontrados em sedans maiores.
O carro destaca-se pelo design refinado e alinhado com as últimas tendências do design automobilístico, pela
agilidade e economia do motor 1.5 VVT de 103 cv de potência máxima e pelo generoso pacote de equipamentos
e itens de conforto e conveniência presentes no automóvel.
Suas características o colocam como um modelo premium dentro da categoria, baseado em design, conforto,
segurança e tecnologia, mas sem perder o foco econômico que valoriza o dinheiro do consumidor. Com perfil
típico dos carros compactos modernos, onde o porta-malas e o compartimento do motor cedem espaço para
garantir o conforto do habitáculo dos passageiros, as linhas do Lifan 530 são elegantes e conferem ao
automóvel um aspecto refinado e agradável de ver.
Além do pacote básico com ar-condicionado e trio elétrico, o Lifan 530 mescla itens de conforto, de segurança
e de conveniência, como airbag duplo, sistema de freios com ABS e EBD, sistema Isofix para fixação de cadeiras
para crianças, direção eletro-assistida, sistema multimídia NavTech (versão Talent) que inclui DVD/CD/Rádio
AM-FM, tela touchscreen 7”, GPS, MP3, Bluetooth com conexão de chamada de telefone celular e entrada USB
e para cartão micro SD, computador de bordo e muitos outros detalhes pensados especificamente para o
conforto e a conveniência do cinco passageiros.
Equipado com motor 1.5 litro VVT de 4 cilindros em linha transversal, com 4 válvulas por cilindro e 1498 cc de
capacidade cúbica, o motor do Lifan 530 desenvolve 103 cv de potência máxima a 6.000 rpm e 13,6 kgfm de
torque a 3.500 rpm. Acompanhado do câmbio manual de 5 marchas, esse conjunto oferece economia de
combustível e a força necessária para o uso cotidiano na cidade ou na estrada.

