
Construção
Carroceria Compósito especial SMC
Chassi/Tipo Longarinas de perfil retangular
Chassi/Dimensões 100X50X3 mm
Quantidade de portas 3
Quantidade de passageiros 5

Motor
Fabricante Ford
Tipo Duratorq 3.2L 20V Diesel
Potência máxima (cv@rpm) 200@3000
Torque máximo (Nm@rpm) 470@1.750-2500
Nº de cilindros 5 em linha
Cilindrada total 3.198 cm3

Tração 4x4 com opção reduzida

Transmissão Manual de 6 velocidades

Direção Hidráulica de esferas recirculantes

Freios ABS com EBD nas 4 rodas
Dianteiros Disco Ventilado
Traseiro Disco Rígido

Tipo Eixo rígido, com barra estabilizadora e barra panhard
Molas Helicoidais
Amortecedores Hidráulicos de dupla ação

Pneus
Pneus 255/65 R17" Pirelli ATR Scorpion (70% On Road / 30% Off 

Road)

Comprimento total 4095 mm
Largura com espelhos 1977 mm
Altura com bagageiro de teto 1966 mm
Distância entre-eixos 2585 mm
Peso em ordem de marcha 2140Kg
Peso Bruto Total (PBT) 2560Kg
Capacidade do tanque de combustível 62L
Capacidade do porta-malas 134L
Capacidade do porta-malas com bancos rebatidos 558L
Capacidade do porta-malas com bancos rebatidos até o teto 950L
Capacidade máxima de reboque sem freios 750Kg
Capacidade máxima de reboque com freios 2400Kg

Ângulo de entrada 51°
Ângulo de saída 51°
Ângulo de transposição de rampa 30°
Aclive máximo em PBT reduzido 45°
Inclinação lateral máxima 40°
Capacidade de Imersão 800 mm
Vão livre do solo sob o entre-eixos 316 mm
Vão livre do solo sob o diferencial dianteiro 227mm
Vão livre do solo sob o diferencial traseiro 208mm

Abertura / fechamento global de portas e vidros com controle remoto
Acabamento do assoalho em borracha (lavável com escoamento)
Acionamento eletrônico da tração e reduzida através de seletor no console central
Alarme volumétrico com acionamento a distância
Alça de acesso no pilar A (motorista e passageiro)
Alça de segurança (passageiro e traseira)
Alto-falantes de 6 polegadas dianteiros e traseiros
Antena flexível e removível no teto
Apoio de braços nos bancos laterais traseiros
Apoio de cabeça dianteiro com regulagem de altura e removível para o motorista e passageiro
Apoio de cabeça traseiro com regulagem de altura e removível para os 3 passageiros
Aquecedor

Ar-condicionado automático/digital com controle individual de temperatura para motorista e passageiro

Aviso sonoro de faróis acesos
Bagageiro no teto com barras transversais ajustáveis
Banco traseiro 60/40 rebatível e escamoteável
Bancos Revestidos em Vinil
Barra estabilizadora dianteira e traseira
Sistema de Som Multimídia JBL Harman - Smart Car Drive, tela LCD de 6.75”, rádio AM/FM, entrada 
USB, Bluetooth e com conectividade via Android Auto e Apple CarPlay, 
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Chave canivete
Cinto de segurança traseiro central de 2 pontos
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com ajuste de altura
Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos
Coluna de direção com ajuste de altura
Computador de bordo com 7 funções
Console central com porta-objetos e porta copos (3)
Console no teto com luz de leitura
Conta-giros (tacômetro)
Defletor traseiro (aerofólio) com Break-Light integrado
Desembaçador elétrico do vidro traseiro
Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD) 
Estepe na porta traseira
Estribos laterais removíveis na cor cinza Londres
Faróis de neblina
Iluminação do painel de instrumentos em Ice Blue
Lanterna traseira em LED hermeticamente selada
Limpador do pára-brisa com temporizador de velocidade intermitente
Luz de cortesia com temporizador
Luz elevada de freio em LED (Break Light)
Luz Interna Central
Maçanetas internas cromadas
Painel com pré-disposição para instalação de dispositivos de navegação off road
Pára-choques com pontas removíveis pintadas na cor do veículo
Para-sol do passageiro com espelho de cortesia
PATS - Sistema de Imobilização Eletrônica
Pontos de ancoragem dianteiros para ganchos do tipo manilha
Porta objetos nas portas dianteiras
Porta objetos no painel de instrumentos (motorista e passageiro)
Protetor frontal em fibra
Reservatório do lavador de pára-brisas de 3 litros
Retrovisores externos com ajuste elétrico
Rodas de liga leve de 17 polegadas
Sistema de respiros elevados
Suporte para gancho de reboque traseiro removível
Teto solar panorâmico dianteiro e traseiro
Tomada de ar em posição elevada e preparada para instalação de snorkel
Tomada de força (12 volts) no painel de instrumentos
Trava elétrica das portas laterais e traseira
Travamento elétrico da tampa de combustível
Vidros elétricos, subida/descida, 1 toque com antiesmagamento (motorista e passageiro)
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