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FULLKOMIÐ FJÓRHJÓLADRIF FULLKOMIN
HÆFNI VIÐ ALLAR AÐSTÆÐUR

ÞEGAR TAKA ÞARF Á ÖLLU
SEM TIL ER

Nissan Navara er með þrjár stillingar á fjórhjóladrifi. 4WD High stillingu fyrir akstur í 
auðveldum torfærum og ójöfnum, 4WD Low lágadrifsstillingu fyrir akstur í þungum og 
erfiðum aðstæðum svo sem sandi, grjóti eða þungum snjó og 2WD stillingu fyrir akstur 
við auðveldar aðstæður á bundnu slitlagi. 

Brekkuhjálp
(Hill Start Assist)

Skipt í fjórhjóladrif
á ferð

Fjórhjóladrif með virkri 
tregðulæsingu

Rafknúin 100%
driflæsing að aftan

Auðvitað tekur þú allt sem þig langar með í ferðalagið. 
Nissan Navara er hannaður fyrir erfiðu verkin. 
Yfirbyggingin er fest á heila grind auk þess sem vél, 
drifrás og drifbúnaður er hannað til að geta dregið 
allt að 3,5 tonn.

Rafknúin 100%
driflæsing að aftan

Niður brekkuhjálp
(Hill Descent Control)



Á FYRSTA FARRÝMI ALLA DAGA
Í nýrri og glæsilegri innréttingu Nissan Navara fer vel um alla farþega. 
Í sætum með hærri sessuhæð njóta farþegar aukinna þæginda á lengri 
leiðum og með tveggja svæða loftkælingu geta þeir stýrt hitastigi 
og blæstri frá miðstöð hver fyrir sig.

EINSTAKLEGA GLÆSILEGT MÆLABORÐ
Innrétting og mælaborð í nýjum Nissan Navara Acenta og Tekna eru í algjörum 
sérflokki og svipar meira til þess sem við þekkjum úr lúxusjeppum en það sem 

þekkst hefur í pallbílum hingað til. Stjórntækjum er haganlega fyrir komið í fallegu 
mælaborði og hvar sem á er litið má sjá vandaðan frágang og fallega hönnun.

Nissan Connect upplýsingakerfi með 7 tommu litaskjá og íslensku leiðsögukerfi, 
Bluetooth handfrjáls símabúnaður, bakkmyndavél, tveggja svæða sjálfvirk 

loftkæling og lykillaus ræsing er meðal nýjunga í Nissan Navara.



NISSAN NAVARA GEISLAR 
NÝRRI ÖRYGGISTÆKNI 

NISSAN 360° ÖRYGGISHJÚPUR

Öryggishjúpur Nissan Navara gefur ökumanni kost á að fylgjast 
með umhverfinu frá öllum hliðum með það að leiðarljósi að gera 
aksturinn öruggari. Búnaðurinn vinnur aðallega á þremur sviðum; 
myndavélar fylgjast með frá öllum hliðum og birta upplýsingar 
á skjá í mælaborði, búnaðurinn hjálpar ökumanni í óvæntum 
og varasömum aðstæðum með því að bregðast við 
og draga úr afleiðingum komi til áreksturs.  

Virk átaksstýring (TCS - Traction Control System). TCS 
hjálpar ökumanni að halda akstursstefnu. Komi til þess 
að eitt hjól fari að spóla sér búnaðurinn um að minnka 
afl til þess hjóls og jafna átakið til að koma í veg fyrir 
að bíllinn snúist.

Yfirbygging með brotsvæðum. Yfirbyggingin 
á Navara er með þar til gerðum brotsvæðum sem 
taka við höggi og minnka líkur á meiðslum farþega 
komi til áreksturs. 

360° öryggishjúpur. Öryggishjúpstæknin í Nissan 
Navara tekur við skilaboðum frá myndavélum og 
birtir á skjá í mælaborði. Ökumaður getur á 
auðveldan hátt fylgst með öllu sem gerist við bílinn 
þegar hann er að leggja í stæði eða keyra um 
torfarnar slóðir. Hægt er að skipta upp skjánum og 
fá þrengra sjónarhorn fram eða aftur fyrir bílinn. 
Búnaðurinn er virkur upp að 10 km/klst. 

Stöðugleikastýring (VDC - Vehicle Dynamic 
Control). VDC fylgist með hreyfingum 
stýrishjóls, afli frá vél og álagi á hemla og 
hjálpar ökumanni að halda akstursstefnu. 
Búnaðurinn dregur sjálfkrafa úr afli frá vél 
og stýrir hemlun komi til þess að bíllinn byrji 
að skrika og dregur þannig úr líkum á að 
hann snúist í óvæntum aðstæðum.

7 öryggisloftpúðar. Í nýjum 
Nissan Navara eru öryggis 
loftpúðar fyrir farþega í fram- 
og aftursætum.

Virk neyðarhemlun (FEB - Forward 
Emergency Braking). Radar á framenda bílsins 
mælir bil á milli hans og bílsins sem á undan 
ekur. Ef bilið verður of lítið miðað við hraða 
bregst búnaðurinn við og hjálpar ökumanni að 
stöðva bílinn með því að hemla. Búnaðurinn 
vinnur á hvaða hraða sem er og kemur í veg 
fyrir árekstur ef keyrt er á undir 30 km/klst.

Rafknúin tregðulæsing (Electronic Limited 
Slip Differential). Við aðstæður þar sem hjólin 
hafa lítið grip svo sem í snjó og sandi sér 
búnaðurinn um að stoppa óæskilegan 
snúning á hjóli sem minnst gripið hefur 
og færa aflið yfir á það hjól sem meira 
grip hefur. Búnaðurinn virkar einungis 
í fjórhjóladrifsstillingu.

Hemlalæsivörn (ABS - Anti-lock 
Breaking System). Búnaðurinn 
kemur í veg fyrir að hjólin læsist 
við hemlun og auðveldar þannig 
ökumanni að halda aksturs- 
stefnu þurfi hann snögglega 
að hemla.

Sjálfvirk hemlajöfnum 
(EDB - Electronic Brake force 
Distribution). Búnaðurinn eykur 
sjálfkrafa hemlun á afturhjólum 
ef bíllinn er með þungt hlass 
á pallinum.

VIÐVÖRUNARLJÓS
OG HLJÓÐ KVIKNA

SLEGIÐ AF HEMLAÐ NEYÐARHEMLUN



VINNUR MEIRA OG LIFIR LENGUR
Verktakar hafa um árabil reitt sig á dugnað, áreiðanleika og notagildi Navara 
sem er hannaður fyrir erfiðisvinnu. Nýr Navara dregur allt að 3,5 tonna hlass.
Navara er nú fáanlegur í VISIA útgáfu sem er sérstaklega útbúin fyrir þá sem 
eru að leita að duglegum bíl til vinnu. NAVARA VISIA er auk alls öryggisbúnaðar 
sem nú fylgir Navara útbúinn fjölarma gormafjöðrun að aftan og allir Navara 
bílar eru nú með 5 ára ábyrgð.



STERK GRIND
FJÖLARMA GORMAFJÖÐRUN AÐ AFTAN

AÐGANGSHORN

VAÐDÝPT

30,4°

600 mm

Í fyrsta skipti með gormafjöðrun að aftan. Navara er ekki einungis 
ríkulega búinn staðalbúnaði sem í mörgum tilfellum er að sjást í fyrsta 
skipti í pallbíl af þessari stærð heldur er hann einnig fyrsti bíllinn í þessum 
stærðarflokki sem er með fullkomna fjölarma gormafjöðrun á afturöxli. 
Gormafjöðrun eykur eiginleika og notagildi og gerir Navara einstaklega 
þægilegan í akstri og hæfan í torfærum.

Nissan hefur í gegnum árin rutt brautina í flokki millistórra pallbíla með 
nýjungum sem meira en 14 milljónir viðskiptavina njóta á hverjum degi 
við leik og störf. Nýr Nissan Navara er fullbúinn pallbíl sem er tilbúinn í 
ævintýrin sem bíða þín. 

YFIRBYGGING
Á HEILLI GRIND
Það þarf sterkan undirvagn til að draga allt að 3.500 kg. 
Yfirbyggingin á Navara er fest á stigagrind sem smíðuð 
er úr hástyrktu stáli sem tryggir fullkominn burð við 
erfiðustu aðstæður.

FRÁGANGSHORN

HÆÐ UNDIR 
AFTURÖXUL

25,6°

232 mm



LÁTTU AUKABÚNAÐINN
SETJA SVIP Á BÍLINN
Hægt er að velja úr miklu úrvali aukahluta fyrir Nissan Navara. 
Aukahlutir gera bílinn að þínum og geta aukið notagildi.

1. Palllok úr sterkum vínildúk

2. Upprúllanlegt palllok

3. Palllok úr sterku áli

4. Pallhús frá Nissan

5. Hliðarstigrör úr ryðfríu stáli

6. Svunturör úr ryðfríu stáli

7. Pallhlíf úr sterku plasti

8. Pallhlíf úr sterku áli
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LÁTTU AUKABÚNAÐINN
SETJA SVIP Á BÍLINN

PALLHÚS
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Fjarlæsing Bremsuljós Inniljós Klæðning Opnanlegir gluggar



TAUÁKLÆÐI

16" STÁLFELGUR 18" ÁLFELGUR

JARÐBRÚNN METALLIC

SVARTUR METALLIC

GULUR METALLIC

DÖKKGRÁR METALLIC

HVÍTUR

RAUÐUR

SILFUR METALLIC

BLÁR METALLIC

TAUÁKLÆÐI LEÐURÁKLÆÐI

LITIR

ÁKLÆÐI

FELGUR
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FIMM ÁRA VERKSMIÐJUÁBYRGÐ NISSAN
Nissan býður nú 5 ára verksmiðjuábyrgð á öllum sínum pall- og sendibílum*. 
Ábyrgðin er meira en hefðbundin verksmiðjuábyrgð því hún innifelur meðal annars:

DOUBLE CAB 
A: Heildarhæð: 1.840 mm (með langbogum)
B: Heildarlengd: 5.330 mm
C: Heildarbreidd: 2.085 mm (með spegla út)

HELSTU MÁL

A

B
C

PALLUR
Hæð: 474 mm (hæð á pallhlera)
Lengd: 1.578 mm (gólf á palli)
Breidd: 1.560 mm (hámarksbreidd)

Með reglubundnum fyrirbyggjandi viðhaldsskoðunum á 24 mánaða eða 30.000 km fresti fyrir 
dísilvélar nýtur þú ekki einungis hámarks ábyrgðar heldur einnig lágmarks viðhaldskostnaðar.

* 5 ára verksmiðjuábyrgð Nissan eða 160.000 km (hvort heldur kemur fyrr) gildir fyrir pall- og sendibíla frá Nissan með þeirri undantekningu 
að eNV200 rafbílarnir eru með 5 ára ábyrgð eða 100.000 km (hvort heldur kemur fyrr) á rafhlöðu og háspenntum hlutum tengdum rafkerfi 
bílanna en 3 ára ábyrgð eða 100.000 km (hvort heldur kemur fyrr) á öðrum hlutum. Vegaaðstoð, lakk-, vara- og aukahluta- eða 
ryðvarnarábyrgðir eru ekki háðar kílómetrastöðu bílanna. Nánari upplýsingar um ábyrgðarskilmála Nissan er að finna í ábyrgðarbæklingi. 

• 5 ára verksmiðjuábyrgð eða 160.000 km

• 5 ára ábyrgð á lakki á yfirbyggingu

• 5 ára ábyrgð á Nissan vara- og aukahlutum

• 5 ára vegaaðstoð

• 12 ára ryðvarnarábyrgð á NAVARA 

• Ábyrgðin er að fullu færanleg milli eigenda yfir ábyrgðartímann  



www.nissan.is
BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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