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PICK-UP
AWARD

Printează | Ecran mare

Robust, agil și stilat, Noul Navara 4x4 este cea mai recentă apariție
din lunga serie de pick-up-uri marca Nissan – primul fiind produs
în 1935. De-a lungul timpului am revoluționat acest segment prin
inovație: am introdus pick-up-ul de clasă medie King Cab în anul
1977, am implementat sistemul de ancorare C-Channel în 2005,
iar în prezent inaugurăm pe un pick-up de o tonă suspensia spate
tip multi-link cu arcuri elicoidale. Tradiția și expertiza Nissan este
împărtășită astăzi cu cei 14 MILIOANE DE PROPRIETARI DE PICKUP-URI din 180 DE ȚĂRI şi va continua în viitor. Cât timp va exista
curiozitate și spirit de aventură, Nissan va fi deschizător de drumuri.
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ÎȚI FACEM CUNOŞTINŢĂ CU
NOUL NISSAN NAVARA.
Întotdeauna am construit pick-up-uri robuste, de încredere și am inovat constant pentru a-ți oferi
tot ceea ce ai nevoie. Cu un șasiu de tip dreptunghiular închis, tracțiune 4X4, un puternic motor
diesel de 2,3 litri/ 190 CP bi-turbo sau 160 CP single turbo, care și-a dovedit fiabilitatea pe
parcursul a milioane de mile, Noul Nissan NAVARA oferă, pe lângă performanţă, și cel mic
consum de combustibil din clasă. Cu un raport de doar 6,3 l/100 km, Noul NAVARA
face față fără probleme atât unui traseu off-road, cât și unuia pe asfalt, iar garanția
standard de 5 ani/160.000 km este un angajament de fiabilitate în care poți
avea încredere. Trăiește emoția noii generații de pick-up-uri – o experiență
sigură de călătorie şi confort premium.
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UN PICK-UP DE ÎNCREDERE,
PÂNĂ LA ULTIMUL DETALIU.
Noul pick-up Nissan NAVARA 4x4 este construit pe un șasiu cu un profil
dreptunghiular închis de tip scară, diferențiind-se de restul modelelor din
segment ce au la bază șasiul cu profil C trilateral. În plus, este dotat cu un
sistem nou, performant, de suspensie spate tip multi-link cu arcuri, unic
în segmentul european al pick-up-urilor de o tonă. Acest lucru asigură un
nivel mai bun de confort în timpul mersului și o manevrabilitate mai facilă,
fără a compromite capacitatea de încărcare.

UNGHI DE
DEGAJARE

25°

224 mm
GARDĂ
LA SOL
MINIMĂ

UNGHI DE ATAC

32°

ROBUST ŞI
CAPABIL.
Tractează până la 3,5 tone, transportă o sarcină utilă de
peste 1 tonă și înregistrează performanțe îmbunătățite
pe toate tipurile de teren. Șasiul cu profil dreptunghiular
închis al Noului Nissan NAVARA este realizat din oțel de
înaltă rezistență pentru o rigiditate structurală îmbunătățită
și pentru o mai mare rigiditate torsională.

ADÂNCIMEA
VADULUI

600 mm
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Asistență la pornirea din
rampă
Comutare în mers
în modul 4WD
Frânare activă cu alunecare
limitată, pe cele 4 roți

URCĂ FĂRĂ EFORT, SE STRECOARĂ
ȘI ÎŢI GARANTEAZĂ UN DRUM SIGUR.

Diferențial spate
blocabil

Fie că este vorba despre cele mai inaccesibile zone ale țării sau despre jungla de beton a orașelor, Noul
Nissan NAVARA deține întotdeauna controlul. Există trei moduri de a-l conduce - 4WD High pentru provocări
ușoare off-road, 4WD Low pentru circumstanțe dificile off-road, cum ar fi șofatul în zone cu nisip, prin zăpadă
sau noroi adânc, şi 2WD pentru deplasarea pe asfalt. Cu dotări precum Asistență la pornirea din rampă și
Asistență la coborârea în pantă, acest pick-up este pregătit pentru orice provocare. Iar cand drumul este
extrem de dificil, diferențialului spate blocabil devine un sprijin de nădejde.

Asistență la coborârea
în pantă (Hill Descent
Control)
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Asistență la pornirea din rampă și Asistență la coborârea
în pantă. Ai de parcurs o zonă dificilă, un teren abrupt
sau foarte denivelat? Acum o poți face cu încredere
sporită și cu mai mult control. Când urci o pantă,
Asistența la pornirea din rampă (Hill Start Assist) te poate
ajuta să nu aluneci în spate la pornirea de pe loc, iar
Asistența la coborârea în pantă (Hill Descent Control)
te ajută să menți o viteză și o frânare constantă, astfel
încât să cobori o suprafață abruptă în condiții de mai
mare siguranţă.
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EXPLOREAZĂ FĂRĂ LIMITE.
Veritabil pick-up 4x4 la exterior, Noul Nissan
NAVARA plusează la interior cu dotările unui
crossover premium. Remarcă designul
ergonomic al planșei de bord și materialele
de înaltă calitate. Relaxează-te în scaunele
cu suport pentru coloană, inspirate de
scaunele proiectate pentru astronauți, setează
climatizarea automată dual-zone și simte
confortul la drum creat de suspensia spate tip
multi-link cu arcuri elicoidale. Întrucât este mai
mult decât un vehicul utilitar, acest pick-up îţi
oferă o experiență plăcută la bord
în fiecare zi.
2.3 LITRI DIESEL CU INTERCOOLER (EURO 6b)
Dezvoltând mai mulți cai putere şi un cuplu
superior, cu o economie de carburant de 27%,
noul motor mai performant, diesel bi-turbo de
190 CP cu transmisie manuală în 6 trepte sau
automată în 7 trepte, livrează concomitent cel
mai bun nivel de accelerație și de eficiență din
clasa sa.
2298 CC

CILINDREE

MOTORINĂ

TIP CARBURANT

DE LA 6,3 L/100 KM

CONSUM DE CARBURANT

DE LA 159 G/KM

EMISII (CO2)

160 CP /120 KW
190 CP /140 KW

PUTERE

403 NM @ 1500 RPM
450 NM @ 1500 RPM

CUPLU

3.500 KG

CAPACITATE DE
TRACTARE MAXIMĂ

1.059 KG

SARCINĂ UTILĂ MAXIMĂ
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UN CĂRĂUŞ DE NĂDEJDE.
Bineînțeles că poți lua și barca! Pentru că NAVARA dispune
de toate elementele necesare pentru a obține o capacitate
de tractare impresionantă de 3,5 tone- începând de la
șasiul cu profil dreptunghiular închis și adăugând sistemele
performante de frânare și de răcire, plus putere și cuplu
competitive la turații reduse.
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ÎNCARCĂ CEA MAI PRACTICĂ
BENĂ DE PICK-UP CARE A
EXISTAT VREODATĂ.
Noul NAVARA este proiectat să facă față exploatării în condiţii dificile,
dispunând de o sarcină utilă de 1 tonă și o capacitate de tractare
de 3,5 tone. Oblonul este mai ușor, ceea ce simplifică încărcarea
și descărcarea benei. Siguranța bunurilor tale este garantată de
sistemului de ancorare inovator C-Channel. Clemele mobile pot fi
blocate oriunde, pe şina amplasată pe cele trei laturi ale benei, astfel
încât să poți fixa încărcături cu cele mai variate forme sau dimensiuni.
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Buzunarele largi, situate pe ușa șoferului și a pasagerului din
faţă, oferă spații generoase de depozitare, uşor de utilizat.

Torpedoul de mare capacitate este ideal pentru documentele
și dosarele tale, chiar și pentru cele mai voluminoase.

DEPOZITEAZĂ. ASCUNDE. ÎNCUIE.
Interiorul proiectat cu atenție la detalii oferă multiple spații inteligente de depozitare atât pentru
activitățile profesionale, cât și pentru cele personale: sub scaunele pasagerilor din spate, în buzunarele
ușilor laterale, în torpedoul spațios și în generoasa consolă centrală. Îţi este sete? Vei găsi suporturi
de pahare aproape oriunde te vei uita: la îndemână, chiar lângă scaun, pentru şofer şi pasagerul din
dreapta sau în buzunarele ușilor pentru pasagerii din față și cei din spate.

Consola centrală conţine suporturi mari pentru pahare și cu
spaţiu adânc, acoperit, pentru obiectele pe care le vrei la
îndemână, însă nu și la vedere.

Corpurile de depozitare situate ergonomic sub scaunele
din spate sunt perfecte pentru uneltele pe care vrei să
le ţii ascunse.

Versiunea King Cab dispune de uși cu deschidere opusă, ceea
ce facilitează accesul pasagerilor în cabină și permite introducerea
obiectelor mai mari în interior. Cele două scaune din spate se
pot rabata către spate pentru a crea mai mult loc de depozitare
sau acces uşor la obiecte.
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O CĂLĂTORIE DE PRIMĂ CLASĂ
ÎN FIECARE ZI.
În noul NAVARA, șofer sau pasager, te vei bucura de un confort neașteptat și de spațiu
generos. Scaunele față, utilizează tehnologia gravitație-zero pentru a asigura o postură
fiziologică a corpului și o circulație optimă a sângelui. În plus, climatizarea automată
reglabilă pe două zone permite setarea distinctă a temperaturii pentru șofer şi pasager,
fluxul de aer fiind redirecționat în mod optim, prin zonele spate și laterale de ventilație,
către toate persoanele din habitaclu, inclusiv pasagerii din spate.
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CONTROL DEPLIN.
Comenzile vehiculului sunt poziționate intuitiv pentru a avea totul
la îndemână. Cheia inteligentă Nissan îţi permite deblocarea sau
blocarea ușilor şi pornirea motorului printr-o apăsare de buton,
fără a scoate cheia din buzunar. Volanul sport, îmbrăcat în piele,
este prevăzut cu comenzi audio şi cruise control, astfel încât mâinile
rămân pe volan şi conduci în siguranță. Iar conexiunea hands-free
pentru telefon mobil prin Bluetooth îţi permite să răspunzi sau să
apelezi fără efort. În plus, sistemul Stop/Start motor este disponibil
pentru transmisia manuală.
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DISPLAY NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST

INOVAȚIA ESTE CHIAR SUB
OCHII TĂI.
Când în jurul tău se întâmplă atât de multe lucruri, este ușor să fii
distras în timp ce conduci. Prin sistemul Advanced Drive-Assist,
toate informațiile utile- de la consumul de carburant şi emisiile
de CO2 salvate datorită sistemului Stop/Start, până la indicațiile
de navigație turn by turn- sunt afișate pe ecranul din fața ta,
reducând la minimum timpul în care ai putea fi distras de altceva.
Acum, te poţi concentra pe ceea ce contează cu adevărat!
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PERMANENT CONECTAT.
Prin intermediul sistemului NissanConnect, Noul NAVARA face echipă perfectă cu
smartphone-ul tău. Selecția preferată de melodii, noutățile de pe Facebook, cele mai
recente mesaje primite pe Twitter, recomandările TripAdvisor și multe alte informații
vor fi accesibile pe parcursul călătoriei, fiind afișate pe ecranul color tactil de 7 inch
al sistemului NissanConnect, prin intermediul smartphone-ului tău. Și veștile bune
nu se opresc aici: versiunea de bază a pachetului de aplicații NissanConnect este
gratuită în primii trei ani de la achiziție.

Condusul este un lucru foarte serios. Utilizează serviciile NissanConnect numai când poţi face acest lucru în siguranţă. Unele
aplicaţii pot deveni disponibile la o dată ulterioară. Accesul la aplicaţii necesită abonament fiind disponibil gratuit timp de 3 ani
de la momentul achiziţiei. Unele aplicaţii sunt disponibile numai în anumite tări europene. Serviciile şi aplicaţiile pot fi furnizate
de o terţă parte care nu este sub controlul Nissan şi care poate aduce modificări serviciilor furnizate fără a înştiinţa Nissan sau
partenerii autorizaţi Nissan (incluzând limitarea, suspendarea/anularea serviciilor furnizate de terţa parte). Anumite funcţii necesită
telefoane compatibile sau dispozitive, ce nu sunt incluse în echipamentele vehiculului. Reţelele de telefonie mobilă sunt furnizate
de companiile de telefonie şi nu sunt sub controlul Nissan. Reţelele de telefonie mobilă nu sunt disponibile în toate zonele.
Există posibilitatea să fie aplicate costuri de roaming sau trafic de date. Nissan nu este responsabil de înlocuirea echipamentelor,
actualizări sau costuri asociate care pot fi necesare pentru a continua funcţionarea ca urmare a modificărilor serviciilor.
NissanConnect nu dispune de display şi ghidare vocală în limba română.
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NISSAN SAFETY SHIELD

FRÂNARE

ÎNCONJOARĂ-TE CU
ÎNCREDERE.

FRÂNARE AMPLIFICATĂ

FRÂNARE DE URGENȚĂ

ALERTE
VIZUALE/AUDIO

Anticiparea frânării de urgenţă (FEB). Radarul
montat în bara de protecție frontală măsoară
distanța față de vehiculul precedent. În cazul în
care identifică un potențial pericol de coliziune,
sistemul emite un semnal sonor și vizual. În cazul
în care conducătorul auto nu frânează suficient,
vehiculul va frâna automat pentru a evita un accident.
Sistemul funcționează la orice viteză și garantează
oprire fără coliziune la viteze de până la 30 km/h.

Nu ar fi minunat ca fiecare moment al călătoriei tale să îți ofere
încrederea și siguranța pe care o așteptai? Tehnologiile Nissan Safety
Shield reprezintă o abordare cuprinzătoare cu privire la siguranță,
care ghidează construcția și dezvoltarea fiecărui vehicul pe care îl
producem. Caracteristicile descrise aici sunt doar câteva dintre
multele caracteristici care se regăsesc în Nissan-ul tău, contribuind
la protecția ta și a celorlalți pasageri, concentrându-se pe trei domeniicheie: monitorizarea sistemelor vehiculului și a împrejurimilor acestuia,
asistență în gestionarea situațiilor neprevăzute și menținerea ta în
siguranță în cazul nefericit al unui accident.
Sistemul de control al tracțiunii (TCS). Acest sistem contribuie la
menținerea aderenței optime pe drum. În momentul în care o roată
patinează, sistemul TCS reduce puterea motorului sau aplică presiune
de frânare asupra roților pentru recuperarea tracțiunii și stabilizarea
vehiculului.

Sistem anti-blocare a roților (ABS). ABS-ul previne
blocarea roților la frânare puternică, permițând
șoferului să păstreze controlul direcției în timpul
frânării și reduce distanța de frânare.
Distribuția electronică a forței de frânare (EBD).
EBD repartizează automat o forță de frânare mai
mare pe spate atunci când se detectează o greutate
suplimentară în acea parte a vehiculului.

Conceptul Zone Body. Conceptul Zone Body Nissan ajută la absorbirea
impactului și la protejarea compartimentului pentru pasageri în timpul
unei coliziuni. Acesta dispune de o structură superioară de ranforsare
pentru protecția cabinei, zone de deformare controlată a caroseriei față
și spate și o coloană de direcție de absorbție a energiei la impact.

7 airbag-uri în standard. Airbag-uri frontale pentru
șofer și pasager, două airbag-uri laterale de impact
montate în scaunele din față, două airbag-uri cortină
de impact laterale montate în plafon și un airbag
pentru protecția genunchilor șoferului.

Around View Monitor. Patru camere
video oferă o vedere panoramică
360° asupra vehiculului, cu prim-planuri
în ecrane selectabile pentru zona
frontală, spate și pentru lateralele
mașinii. Funcționează la viteze de până
la 10 km/h, pentru a avea siguranță
în timpul manevrelor uşoare la viteză
redusă sau în off-road pentru evitarea
obstacolelor.

Control dinamic al vehiculului (VDC). VDC este un sistem
de control electronic al stabilității, care monitorizează
direcția, frânarea și stabilitatea vehiculului și, dacă este
necesar, reduce puterea motorului și aplică o presiune
de frânare pe una sau mai multe roți, după caz, pentru
a menține vehiculul pe traiectoria dorită.

Diferențial spate blocabil. Dacă urmează un parcurs
de drum cu mare dificultate (teren denivelat, alunecos,
pante abrupte) comută în modul 4WD Low și cuplează
diferențialul spate blocabil, pentru aderență și tracțiune
maximă în astfel de condiții.
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MUNCEȘTE MAI MULT
REZISTĂ MAI MULT
Conceput să permită ani de exploatare în condiţii dificile,
dar sigure, NAVARA este pick-up-ul profesioniștilor. Cu cât
îl soliciți mai mult, cu atât trage mai mult - până la 3,5 tone
în orice condiții. Proiectat pentru sarcini grele și construit
pentru a rezista, acesta este cel mai sigur partener pe care
îl veți găsi pe o rază largă. Complet echipat cu cea mai
recentă tehnologie Nissan, acest „cal de povară” este un
pursânge autentic.
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EVALUEAZĂ-ȚI OPȚIUNILE.
Noul Nissan NAVARA răspunde nevoilor comerciale prin gama
diversă de caroserii. Alege varianta Chassis Cab, pe care o poți
adapta în funcție de specificul activităților tale, versiunea King
Cab pentru capacitatea de transport sau modelul Double Cab,
perfect pentru transportul unei echipe.
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1

HARD TOP

ALEGE ACCESORIILE
ORIGINALE NISSAN
Mai mult stil și protecţie pentru pick-up-ul
tău, cu accesorii originale Nissan, special
create pentru NAVARA.

4

2

BRAKE

BRAKE

Închidere
centralizată

5

Lampă stop

Iluminat interior* Tapițerie interior*

Geamuri laterale
cu deschidere*

* Opţiune indisponibilă pentru versiunea standard

6

3

1- Capac pentru benă de tip soft
2- Capac retractabil pentru benă

7

3- Capac din aluminiu pentru benă

9

4- Hard top
5- Bare ornament laterale cromate
6- Bară ornament față cromată
7- Protecție pentru platforma de benă, din plastic
8

8- Protecție din plastic pentru oblon spate
9- Protecție din aluminiu pentru platforma de benă
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CULORI

M: Metalizat - S: Solid

CAQ EARTH BRONZE (M)

EAU SAVANNAH YELLOW (M)

QM1 WHITE (S)

KL0 SILVER (M)

GN0 BLACK (M)

K51 GRAY (M)

Z10 RED (S)

BW9 BLUE (M)

TAPIŢERII

VISIA - Graphite textil

DIMENSIUNI

ACENTA - Graphite textil

TEKNA - Graphite textil

N-CONNECTA - Graphite textil

TEKNA OPŢIUNE - Graphite piele

DOUBLE CAB
A: Înălțime totală: 1.840mm (cu bare portbagaj)
B: Lungime totală: 5.330mm
C: Lățime totală: 2.085mm (cu oglinzi deschise)

A
B

BENĂ
Înălțime : 474mm
Lungime : 1.578mm (la podea)
Lățime: 1.560mm (max.)

JANTE
KING CAB
A: Înălțime totală: 1.790mm
B: Lungime totală: 5.225mm
C: Lățime totală: 2.075mm
(cu oglinzi deschise)

A
B

Jante oţel 16"

Jante aliaj 16"

BENĂ
Înălțime : 474mm
Lungime : 1.788mm (la podea)
Lățime: 1.560mm (max.)

C

Jante aliaj 18"
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NISSAN 5 ANI GARANȚIE PRODUCĂTOR
Pentru toate versiunile Navara, Nissan oferă o garanție constructor de 5 ani*. Aceasta include:

• 5 Ani sau 160.000 Km garanție completă
(din bară în bară)
• 5 Ani de Garanție pentru Vopsea – acoperă
vopseaua caroseriei
• 5 Ani Asistență Rutieră pe teritoriul României
• 12 ani Garanție la Perforare prin Coroziune
• Complet transmisibilă
Și prin intervalele de service de 24 de luni sau 30.000 km pentru motoarele diesel, nu veți
câștiga doar 5 ani fără griji, ci și costuri reduse de funcționare.

TU NE MOTIVEZI SĂ OFERIM CE AVEM MAI BUN.
Tu ne provoci imaginaţia şi inventivitatea, ne inspiri să schimbăm regulile şi să inovăm. Pentru Nissan,
inovaţia nu înseamnă doar adăugiri şi extensii, ci mai ales depăşirea limitelor pentru reinventarea
prezentului. Înseamnă dezvoltarea de soluţii neaşteptate pentru a-ţi satisface dorinţele cele mai fanteziste
şi mai pragmatice. La Nissan proiectăm maşini şi accesorii şi concepem servicii care ies din tipare –
transformând elementele practice în elemente captivante şi invers, astfel încât să îţi oferim o experienţă
cât mai palpitantă la volan în fiecare zi.

*5 ani / 160.000 km (în funcție de primul termen atins) Garanție Constructor.
Pentru detalii suplimentare, te rugăm să consulți carnetul de garanție Nissan.
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Vizitează site-ul nostru pe: www.nissan.ro

Ștampilă partener autorizat:

*5 ani / 160.000 km (în funcție de primul termen atins) Garanție Constructor.
S-au depus toate eforturile pentru ca informaţiile din această broşură să fie corecte la momentul publicării ei (septembrie 2016). În această broşură
apar prototipuri de vehicule prezentate în expoziţii. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produselor, Nissan Europa îşi rezervă
dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile vehiculelor descrise şi prezentate în această publicaţie. Partenerii autorizaţi Nissan vor fi
informaţi despre orice astfel de modificări imediat ce acest lucru este posibil. Vă rugăm să cereţi informaţii despre aceste modificări partenerului
local autorizat Nissan. Ca urmare a limitărilor impuse de procesul de tipărire folosit, culorile din imaginile prezentate în această broşură pot
fi diferite faţă de culorile originale din interiorul şi exteriorul maşinii. Toate drepturile sunt rezervate. Mașinile si obiectele din broșură sunt cu
titlu de prezentare. Reproducerea totală sau parţială a conținutul acestei broşuri fără acordul scris prealabil al Nissan Europa este strict interzisă.

Această broşură este tipărită pe hârtie fără clor– MY16 NAVARA FULL BROCHURE LHD 09/2016 – Tipărit în UE.
Creat de DESIGNORY, Franța și produs de eg+ worldwide, Franța – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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