Lifan X60 1.8 16V VVT 2015
Motor/Performance
Motorização:
Alimentação
Combustível
Potência (cv)
Cilindradas (cm3)
Torque (Kgf.m)
Velocidade Máxima (Km/h)
Tempo 0-100 (Km/h)
Consumo cidade (Km/L)
Consumo estrada (Km/L)

1.8
Injeção multi ponto
Gasolina
128.0
1.794
16,8
170
13.4
N/D
N/D

Dimensões
Altura (mm)
Largura (mm)
Comprimento (mm)
Entre-eixos (mm)
Peso (kg)
Tanque (L)
Porta-malas (L)
Ocupantes

1690
1790
4325
2600
N/D
55.0
405
5

Mecânica
Câmbio
Tração
Direção
Suspensão dianteira
Suspensão traseira
Freios

Descrição da transmissão de número de marchas marchas
Dianteira
Hidráulica
N/D
Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo
independente e molas helicoidal.
Quatro freios à disco com dois discos ventilados.

Itens de Série
Airbags 2.
Luzes tipo LED brake light, luzes laterais, luzes diurnas e luzes traseiras.
Tela com multi-funções 7,0, tela sensível ao toque e 1.
Conexão externa para entretenimento inclui conexão USB.
Porta traseira abertura vertical.
Bluetooth inclui telefone.
Portas motorista, atrás do motorista, passageiro, atrás do passageiro e abertura à frente.
DVD ou VCD.
Preparação isofix.
Visor de Entretenimento dianteira e inclui DVD.
Distribuição eletrônica de frenagem EBD.
Console parcial do suspenso.
Sistema de navegação.
Estepe em ferro e normal.
Rodas dianteiras e traseiras em liga leve 16.
Vidros elétricos na dianteira e traseira com acionamento em dois toques.
Limpador do pára-brisa com intermitência variável.
Vidros verdes.
Vidro traseiro fixo e limpadores do pára-brisa com ciclo constante.
Retrovisores das portas do motorista e passageiro com ajuste elétrico na pintado e luzes indicadoras.

Itens de Série
Retrovisor interno.
Ar condicionado.
Transmissão manual com cinco velocidades no assoalho e manual.
Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidais,
suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidais.
Direção Assistida.
Volante de direção com ajuste de altura.
Banco traseiro com capacidade para três lugares, encosto assimétrico, com assento bi-partido, voltado para frente
e manual.
Bancos dianteiros individuais, sem ajustes para motorista, manual, manual e manual, bancos dianteiros individuais,
sem ajustes para passageiro, manual e manual.
Descansa braço traseiro central.
Descansa braço dianteiro central.
Revestimento dos bancos em material principal do banco.
Cintos de segurança traseiros no assento do motorista, cintos de segurança traseiros no assento do passageiro,
cintos de segurança traseiros tipo abdominal no assento central estático.
Cintos de seguranca no assento do motorista e do passageiro com pré-tensionador e ajuste na altura.
Com ajuste na altura nos bancos dianteiros, três apoios de cabeça nos bancos traseiros.
Airbag dianteiro para motorista e passageiro.
Bagageiro.
Pintura metálica.
Alarme.
Travamento central remoto e sensível à velocidade.
Cobertura do porta-malas flexível.
Pneus: dianteiros, traseiros, 215 x 65 H e 98.
Faróis de neblina dianteiros.
Controle dos faróis com sensor de luminosidade manual.
Faróis de superfície complexa e lâmpada halógena.
Acabamento de luxo com imitação de alumínio no console central, imitação de alumínio nas portas e imitação de
alumínio no painel nenhum.
Indicador de temperatura externa.
Conta-giros.
Um hodômetro parcial.
Painel instrumentos.
Tração dianteira.
Capacidade de carga: banco traseiro normal - até altura dos vidros (litros): 405 e medida do fabricante.
Sensor de estacionamento traseiro e tipo radar e câmera.
Espelho de cortesia para motorista e passageiro.
Luz de leitura dianteira.
Cinzeiro na dianteira e traseira.
Especificações de SUV: ângulo de entrada (°): 25,1 e ângulo de saída (°): 23,0.
Imobilizador.
Pára-choques na pintado, dianteiros e traseiros.
ABS.
Quatro freios à disco com dois discos ventilados.
Aerofólio na cor do veículo e no teto.
Tomada com saída 12v dianteira.
Controle de áudio montado no volante.
Equipamento de som AM / FM com CD no painel CD Player com leitor de MP3, cartão de mídia digital e inclui DVD
no painel.
Seis alto-falantes.
5 assentos com configuração 2+3.
Carroceria com cinco portas tipo SUV entre eixos curto.

