المواصفات

SPECIFICATIONS

NISSAN

PATROL

المواصفات الميكانيكية

MECHANICAL FEATURES
MODEL
Type
Engine

Displacement 

cc

Bore x Stroke 

mm

3سم

99.5 x 102.0

ملم

السعة



hp/rpm (SAE gross)

280/4,800

)SAE  (اجمالي.د. د/حصان

 القوة القصوى

kg/rpm (SAE gross)

46.0/3,600

)SAE  (اجمالي.د. د/م-كج

العزم األقصى

 نظام التحكم اإللكتروني بحقن الوقود،ECCS
ECCS, electronic fuel injection control

نظام الوقود
نظام عجلة القيادة

Power steering l عجلة قيادة آلية
Front

3-link coil type l طراز حلزوني ثالثي الوصالت

Rear

األمامي

5-link coil type l طراز حلزوني خماسي الوصالت
دارة هيدروليكية مع اسطوانتين رئيسيتين ترادفية بمساندة آلية
Hydraulic circuit with tandem master cylinder, power assisted

System
Front and Rear

النظام

التوقف

 السعة واألداء، األوزان،األبعاد
STATION WAGON

الموديل

SUPER SAFARI
 سرعات5 أوتوماتيكي
5-speed A/T

Transmission Type

المكابح

األمامية والخلفية

DIMENSIONS, WEIGHT, CAPACITY & PERFORMANCE
GRADE

أنظمة
التعليق

الخلفي

Ventilated disc brakes l أقراص مهواة
تشغيل ميكانيكي على المحور الخلفي
Mechanically operated on rear axle

Parking

المحرك

القطر × الشوط

Max. Power 

Steering

Brakes

النوع

4.759

Max. Torque 
Fuel System

Suspension

الرمز

TB48DE
 عمود كامات علوي مزدوج، اسطوانات على خط مستقيم6 ، لتر4.8
4.8L, 6-cyl. in-line, DOHC

ناقل الحركة

Overall Length 

mm

5,080

ملم

الطول اإلجمالي

Overall Width 

mm

1,940

ملم

العرض اإلجمالي

Overall Height 

mm

1,855

ملم

االرتفاع اإلجمالي

Wheelbase 

mm

2,970

ملم

قاعدة العجالت

Seating Capacity 

persons

Min. Turning Radius (curb to curb) 
Fuel Tank Capacity (+ sub-fuel tank) 

7

اشخاص

m

6.1

م

L

95 (+40)

لتر

سعة الجلوس

 )الحد األدنى لنصف قطر الدوران (قطر االلتفاف
 )خزان وقود إضافي+( سعة خزان الوقود

ألوان الهيكل والفرش

BODY COLOURS AND UPHOLSTERY

مزدوج األلوان

Dual Colours

White (QM1)

(QM1) أبيض

White 3P (QX1)

(QX1) 3P أبيض

Light Yellow S (E41)
(available only on
safari SV grade)

(E41) S أصفر فاتح

(SV )يتوفر فقط في سفاري طراز

)جلد تان (سوبر سفاري ستيشن واجن فقط
Tan Leather (Super Safari Station Wagon only.)

M : Metallic 3P : 3-coat Pearl RPM : Reflection Pearl Metallic
*Hardtop model only.
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.

 لؤلؤي معدني عاكس: RPM  طبقات3  لؤلؤي: 3P  معدني: M
.*متوفر في طراز هارد توب فقط

تحتفــظ شــركة نيســان موتــور المحــدودة بحقها فــي إجراء أيــة تعديالت بــدون إشــعار وذلك فيمــا يتعلــق باأللــوان والمعــدات والتجهيــزات أو المواصفات
ً  قــد تختلــف ألــوان الســيارات الحقيقية قليــ.الموضحــة فــي هــذا الكتيــب أو فــي إيقــاف إنتــاج طــرازات محــددة
 تختلف.ا عن األلــوان المبينــة في هــذا الكتيــب
 الرجاء مراجعة الموزع أو الوكيل المحلي لكي تضمن أن الســيارة المســلمة تتوافق مع احتياجاتك.المواصفــات مــن بلد آلخر طبق ًا لظروف الســوق المحلــي
.ومتطلباتك وتوقعاتك
www.nissan-me.com

|
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الـمـغــامــر الـعــالـمــي

The World-class Adventurer

بطرازه المعبر ومقصورته الداخلية الغنية ،يتعدى نيسان باترول
توقعاتك عن مركبات الدفـع الربـاعي .ادخـل إلى المقصـورة حيث
ً
عالما من االثارة.
ينتظـرك

With its impressive styling and richly appointed interior, the Nissan
Patrol will transcend your expectations of a 4WD vehicle. Step inside
and see for yourself. A world-class driving experience awaits.

محرك بنزين  ،4800كامة مزدوجة
ذات  24صماماً

4800 TWINCAM 24-VALVE
Gasoline Engine

عزم الدوران (كج-م)

القوة الحصانية (حصان)

)Torque (kg-m

)Brake horsepower (hp

TB48DE

دورات المحرك (د.دRevolutions (rpm) ).

محرك  TB48DEالمجهز بنظام
التحكم بتوقيت الصمام VTCونظام
نيسان للتحكم بالحقن  NICSيوفر قوة
ً
استثنائيا
وعزم دوران أكبر ويمنحك أداءً
على الطرقات الوعرة والرملية وسرعات
عالية على الطرقات السريعة.
Delivering more power and
torque, the potent TB48DE
4800 is equipped with VTC
and NICS to provide the Patrol
with exceptional off-road
performance and impressive
top-speed on the highway.

ّ
ّ
الخطاف الخلفي ذو التصميم الحديث
خطاف خلفي يساعد
على جر المركبات المعطلة.

رافعة آلية مدمجة في المصد األمامي مفيدة جداً في الحاالت
الطارئة.

ناقل حركة أوتوماتيكي خماسي السرعات مع وضعية نقل
الحركة يدوي ًا.

The newly designed pintle hook is useful for
towing disabled vehicles.

An electric-powered winch, integrated with
the front bumper, useful for emergencies.

5-speed Automatic transmission with
manual mode.

التجهيزات الرئيسية

Main Equipment

التجهيزات الخارجية
	•عجالت من األلمنيوم المقطوع قياس  ١٧بوصة
	•لون الهيكل ثنائي الدرجات
	•جناح خلفي
	•أقواس للعجالت
	•خطوط سوبر سفاري على الهيكل
	•كشافات ضباب خلفية
	•كشافات ضباب أمامية
	•رافعة إلكترونية
	•غطاء صلب للعجلة باللون األسود
	•فتحة سقف
	• ّ
خطاف قطر أمامي
	•حلقة قطر خلفية

تجهيزات المقصورة
INTERIOR
	•تطعيمات من الجلد والخشب األسود على
• Leather and Black wood print
عجلة القيادة
steering finish
	•لمسات نهائية من الخشب على العدادات
• Wood Print cluster C finishing
	•شعار سوبر سفاري على العدادات
• Super Safari emblem
on cluster C finishing
	•المقاعد وتطعيمات األبواب من الجلد األسمر
• Tan leather seats and door trim
	•مقابض األبواب الداخلية من الكروم
• Chrome inside door handles
	•نظام مالحي
• Navigation system
	•بلوتوث ،مشغل أقراص مدمجة ،مقبس
إضافي وراديو AM/FM
• Bluetooth, USB, CD, AUX and FM/AM
	•مقعد السائق يتحرك آلي ًا بثمانية اتجاهات
• 8 way powered driver seat
	•مقعد الركاب يتحرك آلي ًا بأربعة اتجاهات
• 4 way powered passenger seat
	•نظام التحكم األوتوماتيكي بالمناخ
• Automatic climate control
	•مفاتيح تحكم مدمجة بعجلة القيادة
• Steering switch

EXTERIOR
• 17” machine cut alloy wheels
• Dual tone body colour
• Rear Spoiler
• Over fenders
• Super Safari body stripe
• Rear fog lights
• Front fog lights
• Electric winch
• Back tyre hard cover
• Sunroof
• Front towing hook
• Rear Pintle hook

مزايا األمان
	•حساسات ركن أمامية وخلفية
	•كاميرا الرؤية الخلفية
	•وسائد هوائية أمامية مزدوجة
	•تقنية تثبيت السرعة
	•نظام دخول السيارة دون مفتاح

المزايا التقنية
	•نظام التحكم الديناميكي بالسيارة
	•نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
	•نظام المكابح المانعة لالنغالق
	•قفل تفاضلي خلفي

TECHNICAL
)• VDC (Vehicle Dynamic Control
)• TPMS (Tyre Pressure Monitor System
)• ABS (Anti-lock Braking System
• Rear Differential Lock

SAFETY
• Front & Rear parking sensors
• Rear view camera
• Dual front airbag
• Cruise control
• Keyless Entry System

قد تختلف المزايا والمواصفات طبق ًا لمتطلبات السوق .يرجى التحقق من وكيلك المحلي.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

