
Fleet & Commercial Vehicle Centres (F&CVC) have been created by 
Nissan Motor Company to provide customised and high-quality services 
to customers of Fleet and Light Commercial Vehicles (LCV). Each 
F&CVC is a model centre with highly professional and dedicated sales 
staff, possessing a vast experience in the LCV business. The F&CVC 
experience is an initiative to bring standardisation to sales procedures 
and to achieve high levels of total customer satisfaction.

التجارية واملبيعات باجلملة" بهدف تقدمي  أسست شركة نيسان موتور "مراكز املركبات 
خدمات عالية اجلودة وفقًا لالحتياجات اخلاصة لعمالء املركبات التجارية اخلفيفة واملبيعات 
بكونه  باجلملة"  واملبيعات  التجارية  املركبات  "مراكز  من  كل  تصميم  يتميز  باجلملة. 
التجارية  املركبات  يتمّتع بخربة عالية يف جمال  فريق عمل حمرتف  منوذجيًا، حيث جتد 
معايري  لوضع  مبادرة  باجلملة"  واملبيعات  التجارية  املركبات  "مراكز  جتربة  تعترب  اخلفيفة. 

قياسية يف إجراءات املبيعات ولتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى العمالء.

مركز اتصال العمالء االقليمي
عزيزي العميل,

من أجل حتقيق رضى العمالء، أسسنا مركزًا لالتصال وتلقي الشكاوى. الرجاء اتباع ما يلي:
اخلطوة 1: اتصل مبوزع نيسان احمللي الذي سيتعامل مع شكواك.

customercare@nissan-me.ae :971+, الربيد اإللكرتوين  4 6 0 اخلطوة 2: إذا مل يستطع املوزع احمللي الرد على الشكوى، ميكنك التواصل مع مركز نيسان اإلقليمي خلدمة اتصال العمالء، هاتف 0546666

Regional Customer Communication Centre
Dear Customer,
To ensure customer satisfaction, we have set up a Customer Communication Centre to address your complaints. Please follow these steps:
Step 1: Contact your local Nissan distributor, which will handle your complaints.
Step 2: If your local Nissan distributor is unable to address your complaints, please contact the Nissan Regional Customer Communication Centre. 
Tel: +9714 600 54 6666, E-mail: customercare@nissan-me.ae
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هل أنت مستعد لالرتقاء بأعمالك؟
إليك أورفان NV350 اجلديدة كليًا, تناغم األداء مع التصميم.

Ready to power up your business? 
The all-new NV350 URVAN delivers with style.

No doubt, the new Nissan NV350 Urvan, with its sleek, 
distinctive styling, is going to shine for you. Whether your 
needs call for a microbus or a van, the new NV350 Urvan 
has the capacity, the comfort and the fuel-efficiency that 
you are seeking in a business vehicle. What’s more, the new 
Wide Long Body models support a greater number of model 
variations for a range of business needs. 
Nissan. Innovation That Excites.

ال شك أن نيسان أورفان NV350 اجلديدة ستضفي تألقًا على أعمالك بأناقة 
تصميمها. وسواء كنت تبحث عن حافلة صغرية أم مركبة فان، سوف جتد يف أورفان 

NV350 كل ما تتمناه يف سيارة أعمالك، وذلك بفضل سعتها الكبرية، وراحتها 
املذهلة، وأدائها االقتصادي يف استهالك الوقود. تريد املزيد؟ توفر لك موديالت الهيكل 

اجلديدة التي متتاز بكونها طويلة وعريضة عددًا أكرب من اخليارات املتاحة لتلبية 
 احتياجات أعمالك مهما كانت.

نيسان. إبداٌع يثري احلماس.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 0 3 - 0 2
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.



1 Large sliding door opens high and wide to make it easy for passengers to board and exit. 
 

2 Rear air conditioning vents for each seat provide more thorough cooling so that all passengers can ride in comfort.

3 Auto door closure allows you to release the slide-door once it has closed halfway. (Optional) 
 

4 Stylish slide window is designed to be smart and convenient.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 0 5 - 0 4
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Wide Long Body -15 passenger / هيكل طويل وعريض - 15 راكبًا

1 2

3 4

باب كبري ينزلق عاليًا ليتيح متسعًا عريضًا ُيسّهل دخول الركاب وخروجهم من املركبة.  1

تعمل فتحات التكييف اخللفية لكل مقعد على توفري الربودة يف كل أرجاء املقصورة ليستمتع كافة الركاب بأقصى درجات الراحة.  2

تسمح لك ميزة إغالق الباب أتوماتيكيًا بتحرير الباب القابل لالنزالق حاملا يكون يف منتصف طريقه نحو اإلغالق )اختياريًا(.  3

نافذة تنساب بروعة. مصممة بأسلوب يعكس الذكاء واملالءمة.  4

Stretch out and relax.
With more space and more legroom, passengers will be riding in comfort, no matter where they sit. 
And new Wide Long Body models have wider seats for an extra measure of comfort.

MICROBUS مايكروباص

متّدد واسرتِخ
مع املساحة الرحبة واحلّيز األوسع لألرجل، ال فرق أين سيجلس الركاب ألنهم جميعًا سيجلسون براحة تامة.

موديالت الهيكل اجلديدة متتاز بكونها طويلة وعريضة وهي تقدم مقاعد أعرض لتوفر راحة أكرب.



Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 0 7 - 0 6
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Wide Long Body /

Long trip? Heavy traffic? No problem. 
This cabin is designed with convenience in mind, to keep you focused and comfortable.

Long Body DX /

1 2 3

1 Multi functional display provides the driver with real-time fuel efficiency information, indicating shift timing, as well as odometer and trip 
 metre data.

2 Keyless entry system with alarm button. (Optional)

3 Lower centre tray holds two - 500ml drink bottles and features a vent from the air conditioner to help keep drinks cool.

MICROBUS مايكروباص

شاشة عرض متعددة الوظائف تزود السائق مبعلومات حلظية عن كفاءة استهالك الوقود، وزمن نقل احلركة، وعداد املسافات والرحالت.    1

نظام دخول السيارة دون مفتاح مع زر إنذار. )اختياري(  2

مساحة تخزين منخفضة يف الوسط تتسع لعبوتني حجم 500 مل ومتتاز بفتحة تتصل مبكيف الهواء لتحافظ على برودة املشروبات.  3

رحلة طويلة؟ ازدحام شديد؟ أهاًل بالطريق.
مت تصميم مقصورة املركبة لتوفر لك كل سبل الراحة كي حتافظ على تركيزك وتستمتع بوقتك.

هيكل طويل وعريض

DX هيكل طويل



Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 0 9 - 0 8
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

1 More comfortable for the driver

 1a It’s possible to tilt the steering column and slide the seat 
  into the ideal position to avoid fatigue.

1b,c,d More knee space and a helpful grip and pad make it 
  easy to get in and out.

2 Seat back console with lid 

 has room for storing additional items.

1b

1c 1d

1a

2

VAN مركبة فان

Space for cargo. Space for comfort.
Space, driver comfort and utility are the key attributes of the NV350 Urvan. 
The wide line-up offers an even greater selection of variations to meet your needs.

حمولة أكرث. راحة أفضل.
.NV350 الرحابة، وراحة السائق، واملزايا العملية هي السمات الرئيسية ملركبة أورفان 

وتتيح لك التشكيلة العريضة من املوديالت خيارات أكرث لتنتقي منها ما يناسب احتياجاتك. 

راحة أكرب للسائق.  1
بإمكانك تعديل وضعية عجلة القيادة طواًل وعرضًا، فضاًل عن إمكانية التحكم   أ. 

باملقعد من خالل انزالقه إىل الوضعية املثلى، ما يجنبك التعب أثناء القيادة.   
بفضل وجود مقبض ووسادة ومتسع أكرب لركبتي السائق، سوف تستمتع    ب. 

بسهولة أكرب عند دخول املركبة واخلروج منها.  

لوحة جتهيزات مزودة بغطاء يف املقاعد اخللفية توفر متسعًا كافيًا لتخزين    2
أغراض إضافية.  



Don’t worry, everything will fit.
The new NV350 Urvan provides expanded cargo space 
for easy loading and unloading. Every detail has been 
improved for optimum convenience and functionality. 
The new Wide Long Body model cargo space is 185 mm 
wider, which makes for superior load capacity.

Cargo Area Height / ارتفاع مساحة احلمولة
Opening Height / ارتفاع فتحة التحميل 
Cargo Area Width / عرض مساحة احلمولة
Opening Width / عرض فتحة التحميل
Cargo Area Depth / عمق مساحة احلمولة

1350mm

1275mm

1545mm

1370mm

2865mm

1645mm

1565mm

1545mm

1370mm

3250mm

1645mm

1565mm

1730mm

1555mm

3250mm

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 1 1 - 1 0
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

1 6 passenger models

 The rear seat can be folded up to create a more versatile cargo space.

2 Rear air conditioning 
 Keeps cargo area cool.

3 Utility nuts on luggage side panel 
 Interior side panels have embedded mounting nuts for attaching hooks,  
 shelves or other fittings.

موديل 6 ركاب  1
ميكن طي املقعد اخللفي إلضفاء مزيد من املرونة على متسع احلمولة.  

مكيف هوائـي يف الـخلف  2
لتربيد منطقة تخزين األمتعة.  

حاضنات متعددة االستخدامات على منصة األمتعة اجلانبية  3
متتاز املقصورة الداخلية بحاضنات مدجمة باملنصات اجلانبية لتثبيت خطافات، أو رفوف، أو جتهيزات عملية أخرى.  

منصة مسطحة  4
تعزز حجرة األمتعة العملية وجتعلها أكرث سهولة ومالءمة.   

منصة جانبية أكرث عرضًا  5
مت توسيع حجرة األمتعة بني الباب املنزلق وبني اجلهة اخللفية لتوفري املزيد من السهولة واملالءمة.  

مصابيح حجرة األمتعة  6
تضيء كامل حجرة األمتعة ومنطقة الصندوق اخللفي لسهولة التحميل والتنزيل.  

4 Flat wheelhouse 
 Makes the cargo area more useful and convenient.

5 Wider side panel 
 Cargo space has been extended between the slide door and the  
 rear for more utility.

6 Luggage lamps 
 Illuminate the entire luggage and tailgate areas for easy loading 
 and unloading.

VAN مركبة فان

ال تقلق. لديك مساحة كافية.
توفر لك نيسان أورفان NV350 اجلديدة متسعًا كافيًا لوضع وتنزيل 

احلمولة بكل سهولة. وقد مت مراعاة أدق التفاصيل وتطويرها مبا يوفر 
أعلى درجات الراحة واملزايا العملية خالل القيام باملهام اليومية. ويف 

املوديل اجلديد ذي الهيكل الطويل والعريض يتسم متسع األمتعة بعرض 
إضايف يبلغ 185 ملم، ما يوفر حيزًا هائاًل للتخزين.

هيكل قياسي هيكل طويل هيكل طويل وعريض
سقف قياسي سقف عاٍل



2.5litre DOHC Direct Injection 16 Valve

حمرك YD25DDTi سعة 2.5 لرت مزود بعمود كامات علوي مزدوج و16 صمامًا مع نظام حقن الوقود املباشر

حمرك بنزين QR25DE سعة 2.5 لرت مزود بعمود كامات علوي مزدوج و16 صمامًا

Nissan’s YD25DDTi turbo diesel engine with intercooler 
delivers class-leading torque output for superior acceleration 
and fuel economy.

Nissan’s high-performance, in-line 4-cylinder QR25DE gasoline 
engine delivers powerful acceleration, even while carrying heavy 
loads. Quieter than ever, this engine also boasts class-leading 
fuel efficiency, and exceptional environment-friendly performance.

مينحك حمرك الديزل توربو YD25DDTi من نيسان واملزود مبرّبد عزمًا هو األفضل 
يف فئته، لتستمتع بأداء يجمع بني التسارع املذهل واالقتصاد الرائع يف استهالك الوقود.

حمرك البنزين عايل األداء QR25DE من نيسان ذو األربع أسطوانات على خط 
مستقيم، مينحك قوة تسارع مذهلة، حتى بوجود حمولة ثقيلة. كما ميتاز هذا 

احملرك بهدوء ال يضاهى وبأداء اقتصادي رائد يف فئته، فضاًل عن كونه صديقًا للبيئة.

2.5litre DOHC Gasoline Engine 16 Valve

Choose from: 
• 5 speed manual transmission for a truly economical performance.
• 5 speed automatic transmission, which delivers seamless shifting, 
  smooth response and fuel efficiency.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 1 3 - 1 2
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Powerful, economical and comfortable.
The NV350 Urvan has fuel-efficient diesel and gasoline engines that deliver excellent performance, and provide for an 
exceptionally quiet, comfortable ride, evoking a feeling of reliability for all on board.

YD25DDTi

QR25DE

Max. power: 95kW(129PS)/3200 rpm

Max. power: 108kW(147PS)/5600rpm

Max. torque: 356Nm(36.3kg-m)/1400-2000 rpm

Max. torque: 213Nm(21.7kg-m)/4400rpm

PERFORMANCE األداء

مذهل، واقتصادي، ومريح.
متتاز أورفان NV350 مبحركات اقتصادية )بنزين وديزل( متنحك أعلى معايري األداء وأقصى درجات الهدوء والراحة، فضاًل عن ثقة 

مفعمة  يشعر بها كل من يف املركبة. 

القوة القصوى: 95 كيلو واط )129 حصان( / 3200 دورة يف الدقيقة

القوة القصوى: 108 كيلو واط )147 حصان( / 5600 دورة يف الدقيقة

العزم األقصى: 356 نيوتن.مرت )36.3 كج.م( / 1400 - 2000 دورة يف الدقيقة

العزم األقصى: 213 نيوتن.مرت )21.7 كج.م( / 4400 دورة يف الدقيقة

اخرت من:
ناقل حركة يدوي خماسي السرعات ألداء اقتصادي للغاية.  •

ناقل حركة أتوماتيكي خماســـي الســـرعات لنقل احلركة مبنتهى السالســـة، واســـتجابة مذهلة،   •

الوقود. اســـتهالك  يف  وترشيد 



Nissan’s environmental philosophy can be described as a symbiosis of people, 
vehicles and nature. It is our ideal for a sustainable mobile society now, and our 
goal for the future. We launched the Nissan Green Program 2010 with specific 
objectives to realise this goal, and we are diligently making concerted efforts to 
reduce environmental impact at every stage of the vehicle life cycle and our 
corporate activities.

Seeking a symbiosis of people, vehicles 
and nature

يتلخص التزام شركة نيسان جتاه البيئة بشعارها: »االنسجام بني الطبيعة واآللة واإلنسان«. إذ تعكس هذه 
الكلمات فلسفة الشركة وهدفها يف االرتقاء باملوارد املستدامة من أجل مستقبل أفضل لعامل السيارات. وقد 
أطلقت الشــركة »برنامج نيســان األخضر 2010« الذي تســعى من خالله لتحقيق أهدافها يف حماية البيئة، 
تعززه جهود الشركة احلثيثة لتقليص  اآلثار الضارة بالبيئة يف كل مرحلة من عمر السيارة خالل تنفيذ أنشطة 

الشركة اخملتلفة. 

سيارات نيسان.. انسجام بني الطبيعة واآللة واإلنسان

ENVIRONMENT

 وللبيئة اعتبار

In the area of safety technology, Nissan pursues innovation as part of its 
“Safety Shield” concept, an advanced, proactive approach to safety issues 
based on the idea that cars should help protect people. This approach 
provides various measures to help the driver and passengers better avoid 
dangers in ways that are optimised to each of a wide range of circumstances 
that the vehicle may be in, from “risk has not yet appeared” to “post-crash”.

Helps the driver to maintain comfortable driving.

Even when risk has not appeared, Nissan technologies make it easier for the 
driver to maintain safe driving conditions. Some of these innovations reduce the 
driver’s burden, while others enhance visibility and awareness of the immediate 
surroundings at night and when parking, for example.

1) Front fog lamps enhance visibility at night, in fog and other kinds of poor 
weather. (Optional)

2) Rear under-view mirror / Rear wiper and defogger make it easier to 

see for optimum safety when backing up. (Optional)

إذ حترص الشركة دائمًا على تقدمي أحدث ما مت التوصل إليه يف تقنيات السالمة وتطويره ليوفر أعلى 
درجات احلماية للركاب. ومن هذا املنظور، عملت الشركة على جتهيز أورفان مبجموعة من األنظمة 
التي  من شأنها حماية السائق والركاب وجتنبهم األخطار بأساليب متطورة يف خمتلف الظروف التي قد 

متر بها السيارة، بدءاً من "األخطار التي مل تظهر بعد" وصواًل إىل "ما بعد االصطدام". 

تساعد السائق على القيادة براحة تامة 
حتى عند عدم ظهور أي خماطر، فإن التقنيات املتطورة يف نيسان تسهل على السائق مهمة القيادة 
بظروف آمنة. بعض هذه التقنيات يخفف العبء عن السائق، وبعضها اآلخر يرفع مستوى الرؤية 

وإدراك ما يحيط بالسيارة عند القيادة يف الظالم أو أثناء الركن على سبيل املثال.

1. كشافات ضباب أمامية حتّسن مستوى الرؤية يف الليل، والضباب، ويف الظروف اجلوية األخرى. 
)اختياري(

2. مرآة للرؤية اخللفية / مساحات زجاج خلفية مع نظام إزالة الصقيع ملنحك رؤية واضحة ما 
يزيد من مقومات السالمة أثناء الرجوع للخلف. )اختياري(

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 1 5 - 1 4
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Helps the driver to recover from dangerous conditions to safe driving.

When a risk appears, warnings and automatic countermeasures help the driver 
avoid it.

3) ABS and Brake Assist (Optional)
Nissan’s Anti-lock Braking System (ABS) helps prevent skidding during 
emergency braking. Brake Assist (BA) enhances full braking performance in 
emergency situations.

Helps minimise the damage when a collision is unavoidable.  

In cases when a crash cannot be avoided, additional Nissan technology helps 
reduce injuries and damage by activating the brakes, restraining passengers, 
and applying other measures.

4) SRS* airbags for the driver (STD) and front seat passenger (Optional) help 
to reduce the risk of injury resulting from impact.     
*Supplemental Restraint System

5) Zone Body construction enhances cabin safety by combining impact-
absorbing “crushable zones” with a high-strength “occupant zone” to protect 
passengers. 

6) Seatbelts
The driver and copilot seats are equipped with seatbelts optionally featuring 
pretensioners and load limiters as a set with SRS airbags.
In microbus models, each rear passenger seat features 2-point seatbelts.

تساعد السائق على تخطي ظروف القيادة اخلطرة إىل ظروف قيادة آمنة
عند ظهور خطر حمتمل، تعمل أجهزة التحذير وإجراءات الوقاية األتوماتيكية على مساعدة السائق يف 

تفادي اخلطر.
3. نظام املكابح املانعة لالنغالق ABS مع نظام تعزيز الفرملة يساعدك نظام املكابح املانعة 

لالنغالق )ABS( من نيسان على جتنب االنزالق يف حاالت الكبح الطارئة. بينما يعمل نظام تعزيز 
الفرملة على رفع أداء املكابح إىل الدرجة القصوى يف احلاالت الطارئة.

تساعد على تقليل األضرار يف التصادمات التي ال ميكن تفاديها
يف احلاالت التي يصبح التصادم فيها واقعًا ال حمالة، تتدخل تقنيات إضافية من نيسان لتساعد على 

تقليل األضرار من خالل استخدام املكابح، وتثبيت الركاب، وتطبيق إجراءات حماية أخرى.

 4. وسائد هوائية SRS* للسائق )قياسي( والراكب األمامي )اختياري( من أجل تقليل خماطر 
اإلصابات التي قد تلحق بهم جراء وقوع تصادم.

* نظام تثبيت إضايف. 

5. بنية الهيكل ذات املناطق املنضغطة ترفع مستويات السالمة يف املقصورة من خالل جمعها بني 
مناطق حتطم متتص طاقة الصدمات، وبني منطقة الركاب ذات املتانة الفائقة.       

6. أحزمة األمان ميتاز كّل من مقعدي السائق والراكب األمامي بأحزمة أمان حتتوي اختياريًا على 
.SRS وحدات شد مسبق وحمددات للضغط تأتي مع الوسائد الهوائية

يف موديالت امليكروباص، يحتوي كل مقعد خلفي على حزام أمان ثنائي النقاط.

1

3

4

2 5

6

SAFETY السالمة

نقطة الفرملة

مركبة جمهزة بنظام املكابح 
)ABS( املانعة لالنغالق

مركبة غري جمهزة بنظام املكابح 
)ABS( املانعة لالنغالق

نظام درع السالمـة
مفهوم نيسان يف ابتكار 
"سيارات حتمي ركابها". 



 (KBE)

(K23)

(KH3)

(QM1)

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 1 7 - 1 6
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Nissan Product Quality Policy.

To provide each of our customers with a consistently high level of quality, we apply the same high 
quality standards worldwide — ensuring that all Nissan owners enjoy peace of mind for the lives 
of their vehicles.

سياسة نيسان يف احلفاظ على اجلودة.

حتمل نيسان على عاتقها مسؤولية تقدمي أعلى مستويات اجلودة إىل جميع عمالئها، فالتزمت بتطبيق أرقى املعايري يف خمتلف 
أنحاء العامل، كي يحظى جميع مالكي سيارات نيسان براحة البال واالطمئنان إىل دميومة سياراتهم.

BODY COLOURS & SEAT MATERIALS

Body Colours ألوان الهيكل

أبيض فضي المع

رمادي أسود بني

تريكو مشابه للسويد تريكو

Upholstery خامة تنجيد املقاعد

Suede-like tricot

[M] Metallic

[PM] Pearl Metallic

Flat tricot

Tiger Eye Brown
[PM]

Brilliant Silver
[M]

Black

White

(K51)Blade Silver
[M]

[M] معدين

[PM] لؤلؤي معدين

ألوان الهيكل وخامة املقاعد



Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 1 9 - 1 8
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Standard Body /

Wide Long Body /  هيكل طويل وعريض

هيكل قياسي

Standard Roof /

High Roof /

سقف قياسي

15 passenger / 15 راكبًا

Unit / mm وحدات القياس: ملم

كــبـًا را

كــبـًا را

MICROBUS مايكروباص

سقف عاٍل

15 passenger / 15 راكبًا



Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 2 1 - 2 0
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Standard Roof / High Roof /

High Roof /

High Roof /

Standard Roof /

Standard Roof /

سقف قياسي سقف عاٍل

سقف عاٍل

سقف عاٍل

سقف قياسي

سقف قياسي

Panel Van /

Panel Van /

بانل فان

بانل فان
Half Panel Van /بانل فان نصفي

فان مع نافذة / Window Vanفان مع نافذة Window Van /

Window Van /

Unit / mm
وحدات القياس: ملم

Standard Body / Standard Body /

Standard Body /

VAN مركبة فان

هيكل قياسي هيكل قياسي

ركاب
ركاب

ركاب

ركابركاب

ركاب

ركاب

أبواب
أبواب

أبواب

أبوابأبواب

أبواب

أبواب

أبواب

*2 - موديل 6 ركاب.

فان مع نافذة

Wide Long Body /  هيكل طويل وعريض



Specifications املواصفات Specifications املواصفات

Nissan Motor Co., Ltd. reserves the right to make any changes without notice concerning colours, equipment or specifications detailed in this brochure, or to discontinue 
individual models. The colours of vehicles delivered may differ slightly from those in this brochure. The specifications vary for different countries depending on local market 
conditions. Please consult your local dealer to ensure that the vehicle delivered accords with your expectations.

حتتفظ شركة نيسان احملدودة بحق إجراء أي تعديل ودون إخطار مسبق على املواصفات يف ما يتعلق باأللوان، التجهيزات، أو تفاصيل املواصفات يف هذا الكتيب، أو إيقاف إنتاج بعض املوديالت. قد تختلف ألوان السيارات يف الواقع قلياًل عن 
األلوان املعروضة يف هذا الكتيب. وقد تختلف املواصفات من بلد آلخر تبعًا ملتطلبات السوق احمللية. يرجى االتصال بوكيلك احمللي للتأكد من أن السيارة التي ترغب بها تتوافق مع توقعاتك وتطلعاتك.

MAIN DIMENSIONS األبعـاد

Wide Long Body

High Roof

Standard Body

Standard Roof

هيكل طويل وعريض 
سقف عاٍل

هيكل قياسي
سقف قياسي

PANEL VAN HALF PANEL VAN

moDEL

BoDy TyPE STANDARD قياسي WIDE عريض STANDARD قياسي الهيكل

املوديل

SEATINg 
CAPACITy

3 3 3/6 سعة اجللوس

FuEL TyPE PETRoL بنزين DIESEL ديزل PETRoL بنزين PETRoL بنزين نوع الوقود

RooF TyPE 
& LENgTH

STANDARD قياسي HIgH/LoNg عاٍل/طويل STANDARD  قياسي السقف والطول

TRANSmISSIoN mT يدوي mT يدوي AT أوتوماتيكي AT أوتوماتيكي mT يدوي mT يدوي AT أوتوماتيكي mT يدوي AT أوتوماتيكي ناقل احلركة

DooRS 4 5 4 5 5 4 5 5 األبواب

oVERALL LENgTH mm 4695 4695 4695 4695 4695 5230 5230 4695 4695 ملم الطول اإلجمايل 

oVERALL WIDTH mm 1695 1695 1695 1695 1695 1880 1880 1695 1695 ملم العرض اإلجمايل   

oVERALL HEIgHT mm 1990 1990 1990 1990 1990 2285 2285 1990 1990 ملم اإلرتفاع اإلجمايل  

WHEELBASE mm 2555 2555 2555 2555 2555 2940 2940 2555 2555 ملم قاعدة العجالت  

TREAD  mm FRoNT / REAR 1470/1450 1470/1450 1470/1450 1470/1450 1470/1450 1655 / 1635 1655 / 1635 1470/1450 1470/1450 يف األمام/ اخللف ملم مداس اإلطارات  

mIN. gRouND CLEARANCE mm 195 195 195 195 195 195 195 195 195 ملم االرتفاع األدنى عن األرض 

gRoSS VEHICLE WEIgHT (kg)
QR25DE 3200 3200 3200 3200 3300 3300 3200 3200 QR25DE

الوزن اإلجمايل للمركبة )كج(
YD25DDTi 3300 YD25DDTi

CuRB WEIgHT(mIN)
QR25DE 1670 1700 1690 1720 1830 1850 1750 1770 QR25DE

وزن الهيكل )احلد األدنى(
YD25DDTi 1840 YD25DDTi

mIN. TuRNINg RADIuS (CuRB To CuRB) m 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 6.0 6.0 5.2 5.2 احلد األدنى لنصف قطر الدوران )قطر االلتفاف(  م

FuEL TANk CAPACITy LTRS 65 65 65 65 65 65 65 65 65 لرت سعة خزان الوقود

TyRES & WHEELS
TyRES 195R15C-8PR 195R15C-8PR 195R15C-8PR 195R15C-8PR 195R15C-8PR 195R15C-8PR 195R15C-8PR 195R15C-8PR 195R15C-8PR اإلطارت

اإلطارت والعجالت
WHEELS 15X1.5J 15X1.5J 15X1.5J 15X1.5J 15X1.5J 15X1.5J 15X1.5J 15X1.5J 15X1.5J العجالت

CARgo VoLumE m3 6 6 6 6 6 9.2 9.2 5.6 5.6 م٣ سعة احلمولة

CARgo WEIgHT (mAX PAyLoAD) kg 1530 1500 1510 1480 1460 1470 1450 1450 1430 كج  وزن احلمولة

WINDoW VAN

moDEL

BoDy TyPE STANDARD قياسي WIDE عريض الهيكل

املوديل

SEATINg 
CAPACITy

3 3/6 3 3 سعة اجللوس

FuEL TyPE PETRoL بنزين DIESEL ديزل PETRoL بنزين PETRoL بنزين نوع الوقود

RooF TyPE & 
LENgTH

STANDARD  قياسي HIgH/LoNg عاٍل/طويل السقف والطول

TRANSmISSIoN mT يدوي mT يدوي AT أوتوماتيكي AT أوتوماتيكي mT يدوي AT أوتوماتيكي mT يدوي mT يدوي mT يدوي AT أوتوماتيكي ناقل احلركة

DooRS 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 األبواب

oVERALL LENgTH mm 4695 4695 4695 4695 4695 4695 4695 5080 5230 5230 ملم الطول اإلجمايل 

oVERALL WIDTH mm 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1880 1880 ملم العرض اإلجمايل   

oVERALL HEIgHT mm 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 2285 2285 2285 ملم اإلرتفاع اإلجمايل  

WHEELBASE mm 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2555 2940 2940 2940 ملم قاعدة العجالت  

TREAD  mm FRoNT / REAR 1470/1450 1470/1450 1470/1450 1470/1450 1470/1450 1470/1450 1470/1450 1470/1451 1470/1450 1470/1450 يف األمام/ اخللف ملم مداس اإلطارات  

mIN. gRouND CLEARANCE mm 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 ملم االرتفاع األدنى عن األرض 

gRoSS VEHICLE WEIgHT (kg)
QR25DE 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3300 3300 QR25DE

الوزن اإلجمايل للمركبة )كج(
YD25DDTi 3300 YD25DDTi

CuRB WEIgHT(mIN)
QR25DE 1680 1710 1700 1730 1750 1770 1790 1840 1860 QR25DE

وزن الهيكل )احلد األدنى(
YD25DDTi 1850 YD25DDTi

mIN. TuRNINg RADIuS (CuRB To CuRB) m 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.9 6 6 احلد األدنى لنصف قطر الدوران )قطر االلتفاف(  م

FuEL TANk CAPACITy LTRS 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 لرت سعة خزان الوقود

TyRES & WHEELS
TyRES

195R15C-
8PR

195R15C-
8PR

195R15C-
8PR

195R15C-
8PR

195R15C-
8PR

195R15C-
8PR

195R15C-
8PR

195R15C-
8PR

195R15C-
8PR

195R15C-
8PR اإلطارت

اإلطارت والعجالت
WHEELS 15X1.5J 15X1.5J 15X1.5J 15X1.5J 15X1.5J 15X1.5J 15X1.5J 15X1.5J 15X1.5J 15X1.5J العجالت

CARgo VoLumE m3 6 6 6 6 6 6 6 8.3 9.2 9.2 م٣ سعة احلمولة

CARgo WEIgHT (mAX PAyLoAD) kg 1520 1490 1500 1470 1450 1430 1450 1410 1460 1440 كج  وزن احلمولة

BuS

moDEL

BoDy TyPE STANDARD قياسي WIDE عريض الهيكل

املوديل

SEATINg 
CAPACITy

15 سعة اجللوس

FuEL TyPE PETRoL بنزين DIESEL ديزل PETRoL بنزين نوع الوقود

RooF TyPE & 
LENgTH

STANDARD  قياسي HIgH/LoNg عاٍل/طويل السقف والطول

TRANSmISSIoN mT يدوي mT يدوي AT أوتوماتيكي mT يدوي ناقل احلركة

DooRS 4 األبواب

oVERALL LENgTH mm 4695 4695 4695 5230 ملم الطول اإلجمايل 

oVERALL WIDTH mm 1695 1695 1695 1880 ملم العرض اإلجمايل   

oVERALL HEIgHT mm 1990 1990 1990 2285 ملم اإلرتفاع اإلجمايل  

WHEELBASE mm 2555 2555 2555 2940 ملم قاعدة العجالت  

TREAD  mm FRoNT / REAR 1470/1450 1470/1450 1470/1450 1655/1635 يف األمام/ اخللف ملم مداس اإلطارات  

mIN. gRouND CLEARANCE mm 195 195 195 195 ملم االرتفاع األدنى عن األرض 

gRoSS VEHICLE WEIgHT (kg)
QR25DE QR25DE

الوزن اإلجمايل للمركبة )كج(
YD25DDTi YD25DDTi

CuRB WEIgHT(mIN)
QR25DE 1840 1860 1990 QR25DE

وزن الهيكل )احلد األدنى(
YD25DDTi 1980 YD25DDTi

mIN. TuRNINg RADIuS (CuRB To CuRB) m 5.2 5.2 5.2 6 احلد األدنى لنصف قطر الدوران )قطر االلتفاف(  م

FuEL TANk CAPACITy LTRS 65 65 65 65 لرت سعة خزان الوقود

TyRES & WHEELS
TyRES 195R15C-8PR 195R15C-8PR 195R15C-8PR 195R15C-8PR اإلطارت

اإلطارت والعجالت
WHEELS 15X1.5J 15X1.5J 15X1.5J 15X1.5J العجالت

وحدات القياس: ملم


