
التنقل الذكي من نيســان يدفع بك إلى األمام، في ســيارات وكأنها جزء منك، ترى بها أوضح وتحس معها أكثر، تتفاعل معك، وأحيانًا تقوم هي بكل ذلك بداًل عنك. يهدف التنقل الذكي من نيســان إلى مســتقبل أفضل - ينقلنا إلى عالم 
أكثر أمانًا واستدامة وإثارة. 

Nissan Intelligent Mobility moves you one step ahead. In cars that feel like an extension of you, helping you see more and sense more, reacting with you, and sometimes even for you. 
Nissan Intelligent Mobility is about a better future – moving us to a world that’s safer, more sustainable, and exciting.
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التنقــل الذكــي مــن نيســان يدفع بــك إلى األمام، في ســيارات وكأنها جزء منك، ترى بها أوضح وتشــعر معها أكثر، 
تتفاعل معك، وأحيانًا تقوم هي بكل ذلك بداًل عنك. يهدف التنقل الذكي من نيسان إلى مستقبل أفضل - ينقلنا 

إلى عالم أكثر أمانًا واستدامة وإثارة. 

Nissan Intelligent Mobility moves you one step ahead. In cars that feel like an extension 
of you, helping you see more and sense more, reacting with you, and sometimes even 
for you. Nissan Intelligent Mobility is about a better future – moving us to a world that’s 
safer, more sustainable, and exciting. 



SPECIFICATIONS المواصفات

BODY COLOURS ألوان الهيكل الخارجي

MODEL VARIATIONS مواصفات الطرازات

(KH3) أسودBlack (KH3) (QM1) أبيضWhite (QM1)(EY0) ذهبي فاتحLight Gold (EY0) Silver (KY0) (KY0) فضي 

REAR SUSPENSION COIL حلزوني LEAF صفائحي نظام التعليق الخلفي 

GRADE S GRADE SGL GRADE S GRADE SGL GRADE الطراز

TRANSMISSION
5 سرعات 

يدوي
5MT

5 سرعات 
يدوي
5MT 

 5 سرعات
أوتوماتيكي

5AT

 5 سرعات
يدوي
5MT

يدوي
MT 

أوتوماتيكي
AT

ناقل الحركة

Engine TB48DE المحرك 

Displacement (cc) 4,759 سم3 السعة 

Bore & Stroke (mm) 99.5X102.2 ملم القطر × الشوط 

Max Power (HP/RPM) - Gross 280/4,800 حصان/ د.د. القوة القصوى )إجمالي( 

Max Torque (Nm/RPM) - Gross 451/3,600 كج-م/ د.د. العزم األقصى )إجمالي( 

Compression Ratio 9 معدل الضغط

Fuel System
ECCS، نظام التحكم اإللكتروني بحقن الوقود

ECCS (electronic fuel injection control)
نظام الوقود

Overall Length (mm) 5,165 ملم الطول اإلجمالي 

Overall Length with Rear Step Bumper (mm) 5,255 ملم الطول اإلجمالي مع دعامية بدرجة خلفية 

Overall Width (mm) 1,950 ملم العرض اإلجمالي 

Overall Height 1,850 1,860 االرتفاع اإلجمالي

Wheel Base 2,970 قاعدة العجالت

Rear Bed Dimensions (Length X Width) (mm) 2,150 X 1,800 ملم أبعاد الصندوق الخلفي )الطول X   العرض( 

Front Tread 1,605 مداس اإلطارات األمامي

Rear Tread 1,625 مداس اإلطارات الخلفي

Road Clearance (mm) 210 215 205 ملم االرتفاع عن األرض 

Minimum Turning Radius (Curb to Curb) (mm) 6.1 ملم الحد األدنى لنصف قطر الدوران )قطر االلتفاف(  

Payload (KG) 713 694 1106 1146 كج الحمولة 

Steel Wheel (inch) 16 إنش عجالت فوالذية 

Tyre 275/70R16 اإلطارات 

Fuel Tank (L) Main 95 + Sub 80 = 175L   l    األساسي 95 + االحتياطي 80 = 175 لتر لتر  خزان وقود إضافي 

Gear Ratio

1st 4.0849 3.54 4.0849 3.54 األول

مستويات ناقل الحركة

2nd 2.3534 2.262 2.3534 2.262 الثاني 

3rd 1.4263 1.4717 1.4263 1.4717 الثالث 

4th 1 الرابع 

5th 0.8807 0.834 0.8807 0.834 الخامس 

Rev. 3.8063 2.37 3.8063 2.37 الرجوع

Steering Power  l   آلية نظام عجلة القيادة 

Seating Capacity 3 2 3 2 سعة الجلوس 

Off-Road Capability
Approach Angle 35 degree  l   35 درجة 35 degree  l   35 درجة زاوية ارتفاع المقدمة 

القدرة على الطرق الوعرة
Departure Angle 29 degree  l   29 درجة 30 degree  l   30 درجة زاوية ارتفاع المؤخرة

Front Suspension 3-Link Coil  l  طراز حلزوني ثالثي الوصالت نظام التعليق األمامي 

S Grade
• Black Outside Mirrors
• Manual Outside Mirrors
• RR Fog Light
• Power Steering
• Tilt Steering Wheel
• Manual Window
• Glove Box
• Outer Hooks
• A/C with Ventilation
• CD/MP3
• 2 Speakers
• Speed Sensing Volume
• 16" Steel Wheel
• Dual A/Bag
• VDC, ABS, EBD & B-LSD
• TPMS

• Cooler Box 
• RR DIFF lock 
• SUB TANK
• 16" Alloy wheel for Coil

AVAILABLE OPTIONS مزايا متوّفرة

3 – BENCH SEAT

The seat of the Patrol 
Pickup is turned 
into a flat platform 
carefully designed 
to sit up to 3 people 
with enough space to 
make any group ride as 
comfortable as possible.

REAR GUARD BAR
The small details are 
sometimes the most 
effective ones. That's 
why the rear guard 
bar was redesigned, 
making the rear bed 
even more spacious.

LEAF SUSPENSION

Its suspension made up 
of layers of solid steel can 
flex as pressure is added at 
either end and then return 
to its original position, 
allowing it to take huge 
vertical loads and making 
it the perfect car for heavy 
duty industries.

SGL - Special Version 2 SGL - الطراز 2 الخاص

 3 – مقاعد طويلة

يتمتع باترول بيك أب 
بمقاعد قادرة على أن تتحّول 

إلى منّصة مسّطحة. تّم 
تصميمها بعناية فائقة 

لتتسع لـ 3 أشخاص مع 
مساحة كافية تستوعب أي 
مجموعة تشاء اصطحابها 

بمنتهى الراحة.

دعامة للحماية الخلفية
أحيانًا قد تكون بعض التفاصيل 
هي األكثر تأثيرًا على األداء. لذلك 

تم إعادة تصميم قضيب الحماية 
الخلفي ليجعل صندوق التحميل 

الخلفي أكثر رحابًة من ذي قبل.

نظام تعليق صفائحي

نظام التعليق مكّون من طبقات 
من الفوالذ الصلب القابل 

لاللتواء عندما يتعرض للضغط 
من كال الجانبين عند مؤخرة 

السيارة، ومن ثم يعود إلى حالته 
األصلية، ما يمنحه القدرة على 

استيعاب حمولة عامودية هائلة، 
وما يجعله الشريك المثالي 

لتلبية األعمال الشاقة.

SGL
S Grade +
• Chrome Outside Mirrors
• Automatic Outside Mirrors
• Automatic Window
• One-Touch Auto-Up/Down Windows 
• Pinch Prevent Windows   
• Chrome Plating
• Central Door Locking 

SGL
+ S  طراز

مرايا خارجية من الكروم  •
مرايا خارجية قابلة للتعديل آليًا  •

نافذة آلية  •
نوافذ األبواب قابلة للفتح واإلغالق آليًا بلمسة زر  •
نوافذ بخاصية الرجوع آليًا عندما يعترضها شيء  •

طالء من الكروم  •
قفل مركزي لألبواب  •

S طراز
مرايا خارجية باللون األسود  •

مرايا خارجية قابلة للتعديل يدويًا  •
كشافات ضباب خلفية  •

عجلة قيادة آلية  •
عجلة قيادة قابلة للتعديل   •
نوافذ األبواب تعمل يدويًا  •

صندوق لحفظ القفازات  •
خطافات خارجية  •

مكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات تهوية  •
MP3/مشغل أقراص مدمجة  •

مكبران للصوت  •
نظام صوت حساس لسرعة السيارة  •

عجالت فوالذ قياس ١٦ بوصة  •
وسائد هوائية مزدوجة  •

VDC, ABS, EBD & B-LSD  •
نظام ضغط الهواء في اإلطارات  •

صندوق تبريد  •
قفل تفاضلي خلفي  •
خزان وقود إضافي  •

عجالت ألمينيوم قياس 16  •

SGL SPECIAL VERSION
SGL Grade +
• Coloured Wide Front Bumper
• Step Type Rear Bumper 
• Body Coloured Over Fender 
• Hood Mascot 
• Wood & Leather Steering Wheel 
• Wood Cluster C

طراز  SGL  الخاص
+ SGL  طراز

مصد أمامي عريض ملّون   •
دعامية بدرجة خلفية  •

حاجبات عجالت من نفس لون الهيكل   •
شعار على غطاء المحرك  •

عجلة قيادة مكسوة بالخشب والجلد   •
لوحة عدادات من الخشب  •

• Slim Type Rear Step Bumper
• Front Fog Light 
• Electric Winch

دعامية بدرجة خلفية رفيعة  •
كشافات ضباب أمامية  •

رافعة إلكترونية  •


