Foison, o minitruck da Lifan
Único veículo considerado minitruck disponível no mercado brasileiro, o Lifan Foison foge à regra e se mantém
presente e disponível aos consumidores que precisam de um veículo comercial prático, versátil, econômico e
com baixo custo de aquisição e manutenção.
O Foison supre uma lacuna existente no segmento de VUCs (Veículos Urbanos de Carga) entre aqueles
pequenos veículos com motor 1.0 e os comerciais leves com motores maiores e cuja área e capacidade para
carga é menor. O Foison é o único veículo verdadeiramente minitruck que oferece motor maior e também maior
capacidade de carga tanto em peso quanto em volume.
Seu motor 1.3 litro a gasolina com injeção eletrônica de combustível, desenvolve 85 cv de potência máxima e
11,3 kgf.m de torque. Além de ser muito econômico e resistente, o Foison atende com tranquilidade aos mais
duros e diferentes usos no dia-a-dia da realidade brasileira. “Sabemos que o consumidor que compra um
utilitário como esse não pode ficar sem o carro, pois na maioria dos casos ele é seu sustento”, explica Jair Leite
Oliveira, diretor comercial da Lifan Motors.
A Lifan definiu a tabela ideal de manutenção com as intervenções periódicas necessárias para que o proprietário
mantenha seu veículo sempre nas melhores condições para o uso. “A tabela de manutenção periódica e com
troca mínima de componentes de desgaste natural se configura num custo de manutenção muito baixo quando
comparado com concorrentes da mesma categoria”, comemora Jair.
Com a maior caçamba de aço da categoria (2.800 mm de comprimento, 1.520 mm de largura e 335 mm de
altura), o Foison oferece ainda a maior área útil para carga da categoria no mercado brasileiro. Ela abre para os
3 lados, o que facilita o acesso de todos os tipos de cargas. Combinada com a capacidade de até 800 kg, este
conjunto permite transportar cargas variadas e atende a um amplo leque de profissionais de diversos ramos de
atividades e com necessidades diferentes.
A versão completa do Foison vem equipada com direção eletro-assistida, ar-condicionado, rádio AM/FM digital
com entrada auxiliar, tomada 12V auxiliar, ar quente, luz de leitura, duplo airbag e ABS O interior da cabine tem
forração de borracha no piso para facilitar a limpeza e a forração dos bancos é em tecido impermeável.

