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Потужний, маневрений і стильний, NISSAN NAVARA - це найновіший продукт у довгій лінійці пікапів Nissan - ми випустили
перший із них у 1935 році. На цьому шляху ми стали піонерами у
класі середньовантажних пікапів King Cab в 1977 році,
розробили інноваційну С-канальну систему кріплення вантажів
у 2005 році, і тепер – це перше використання на пікапі вантажопідйомністю одна тонна багатоважільної пружинної задньої
підвіски. Ми раді багаторічному досвіду блискучих подорожей
МІЛЬЙОНІВ ВЛАСНИКІВ ПІКАПІВ у 180 країнах світу,
і цей досвід поповнюється і сьогодні.

80
РОКІВ
ВИПРОБУВАНЬ

ПРЕДСТАВЛЯЄМО
ОНОВЛЕНИЙ NISSAN NAVARA

Ми завжди створювали потужні та надійні пікапи, і ми постійно вдосконалювалися,
щоб створювати для Вас те, що Ви бажаєте. Завдяки своїй рамі, формулі 4X4,
динамічному 2,3-літровому двигуну dCi з подвійним турбонаддувом		
потужністю 163 і 190 к.с., удосконаленому на основі досвіду подолання мільйонів
кілометрів доріг, оновлений NISSAN NAVARA забезпечує надійну продуктивність
та один з найкращих в класі показників економії палива. Споживання палива
від 6,1 л на 100 км і 3-річна гарантія дозволять почуватися себе
комфортніше протягом Ваших подорожей.

ПІКАП, ЯКОМУ ВИ
МОЖЕТЕ ДОВІРЯТИ

Автомобіль оснащений багатоважільною пружинною
задньою підвіскою, що є унікальним випадком для
сегменту пікапів. Це забезпечує кращий комфорт
та керованість, зберігаючи при цьому
високу вантажоздатність.
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ПРОСВІТ

ГОТОВИЙ ДО
ВСЬОГО

Здатний буксирувати причеп вагою до 3,5 тонн,
перевозити більше однієї тонни вантажу та демонструвати надзвичайну продуктивність на будь-яких дорогах.
Сходова рама оновленого NISSAN NAVARA виконана з
високоміцних марок сталі для забезпечення кращої
жорсткості при крученні.

Система допомоги
при старті вгору
Система перемикання
в режим 4WD
Система активного
підгальмовування коліс,
що буксують

ДОЛАЙТЕ ПІДЙОМИ,
НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ СПУСКОМ,
ПРОКЛАДАЙТЕ НОВІ ШЛЯХИ

Будь-то глухі закутки чи непролазні джунглі, оновлений NISSAN NAVARA завжди буде у
своїй стихії. Три режими руху - 4WD High для легкого бездоріжжя, 4WD Low для серйозних
випробувань на піску, снігу або у глибокій багнюці, або 2WD, коли ви на асфальтовому
покритті. Система допомоги при старті вгору та система допомоги під час спуску роблять
цей пікап готовим до будь-яких випробувань, і забезпечують відмінне зчеплення коліс з
дорогою, навіть у режимі 2WD та без використання шин зі спеціальним протектором
завдяки встановленому електронному диференціалу підвищеного тертя (eLSD).

Cистема допомоги
під час спуску

Система допомоги при старті вгору та
Cистема допомоги під час спуску. Долаєте пагорби?
Ви можете робити це з більшою впевненістю. Система
допомоги при старті вгору дозволить запобігти
відкочуванню назад під час старту. Система допомоги
під час спуску дозволить підтримувати постійну
швидкість, застосовуючи гальмівну систему
для більш безпечного спуску.

ПІДКОРЮВАЧ
ДОРІГ

Зовні це пікап. Всередині оновлений
NISSAN NAVARA більше схожий на
кросовер преміум-класу.
Розслабтеся у кріслах наче Ви перебуваєте
в невагомості, увімкніть автоматичний двозонний
клімат-контроль та насолоджуйтесь комфортом,
який забезпечує багатоважільна пружинна задня
підвіска. Залишайтесь на зв’язку під час подорожі
завдяки оновленій системі NissanConnect.
Більше ніж робочий інструмент, цей пікап
приносить задоволення від їзди.

2,3-ЛІТРОВИЙ ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН

2299 СМ3

ОБ’ЄМ ДВИГУНА

ДИЗЕЛЬ

ТИП ПАЛИВА

Від 6,1 Л/100 КМ

ВИТРАТА ПАЛИВА

Від 161 ГР/КМ

ВИКИДИ (СО2)

163 К.С./120 КВТ
190 К.С./140 КВТ

ПОТУЖНІСТЬ

425 @
1500-2500 ОБ/ХВ
450 НМ @
1500-2500 ОБ/ХВ

КРУТНИЙ
МОМЕНТ

3500 КГ

БУКСИРУВАЛЬНА
ЗДАТНІСТЬ

БІЛЬШЕ 1 000 КГ

МАКСИМАЛЬНА
ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

ПАЛИВНА
ЕКОНОМІЧНІСТЬ ВІД

6.1Л

/100КМ

ВИ – ВЛАСНИК
ПОТУЖНОГО ТЯГАЧА

NAVARA – природжений буксирувальник.
Цю можливість забезпечує відмінно продумана
та сконструйована сходова рама. Додайте до цього
витривалі та потужні гальма, трансмісію та систему
охолодження, а також запас потужності та крутний
момент, і Ви готові буксирувати значний вантаж.
Маса причепа, що буксирується, складає до 3,5 т.

3.5T

МАКСИМАЛЬНА МАСА
ПРИЧЕПА, ЩО БУКСИРУЄТЬСЯ

Для зручного зберігання речей під рукою у дверях водія та
пасажира передбачені відділення збільшеної місткості.

Відділення для рукавичок великого розміру ідеальне для
зберігання документів і файлів та навіть об’ємних папок.

МІСЦЕ ЗНАЙДЕТЬСЯ МАЙЖЕ ДЛЯ ВСЬОГО
Продуманий до дрібниць багатофункціональний салон із безліччю практичних місць для зберігання
дрібниць зручний для роботи та відпочинку. Передбачені ніші для речей під задніми пасажирськими
сидіннями, кишені у бокових дверях, містке відділення для рукавичок та бокс у центральній консолі.
Бажаєте пити? Ви знайдете підсклянники майже скрізь, куди б Ви не глянули: поруч із передніми
сидіннями і навіть у кишенях передніх і задніх бокових дверей.

ПЕРШОКЛАСНІ ПОДОРОЖІ
КОЖНОГО ДНЯ
У NISSAN NAVARA ви відчуєте неочікуваний комфорт та простір
на будь-якому сидінні. Передні сидіння забезпечують природне
положення тіла та не ускладнюють кровообіг, роблячи тривалі
поїздки більш комфортними. До того ж, система автоматичного
контролю температури у двох зонах дозволяє Вам та Вашим
пасажирам налаштувати для себе бажану температуру,		
а система вентиляції спрямовує потік повітря саме туди,
куди Вам потрібно.

У центральній консолі розміщені тримачі для склянок		
і глибоке відділення для речей з кришкою, щоб вони		
були завжди поруч і не на видноті.

Відділення для речей під задніми сидіннями можна
використовувати для зберігання інструментів.

КОРИСТУЙТЕСЯ ВСІМА
МОЖЛИВОСТЯМИ

Всі органи керування знаходяться на своїх місцях, тому		
Ви швидко зорієнтуєтеся в салоні автомобіля. Інтелектуальний
ключ Nissan і кнопка запуску двигуна дозволяють відчиняти і
зачиняти двері та запускати двигун, не виймаючи ключ		
з кишені. Мультифункціональне шкіряне кермо спортивного типу
дозволяє керувати системою круїз-контролю та аудіосистемою,
не відриваючи рук від керма. А система бездротового зв’язку
Bluetooth Hands-free дозволяє зручно здійснювати та приймати
телефонні дзвінки. Доступ до Вашого iPhone або смартфону на
базі Android* забезпечуватиме оновлена система NissanConnect.

*Android Auto працює при наявності офіційного додатка Android Auto у смартфоні власника.
Компанія ТОВ «Ніссан Мотор Україна» не відповідає за доступність офіційного додатка Android Auto в Україні.

СУЧАСНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДИСПЛЕЙ ВІД NISSAN

ІННОВАЦІЇ ПРЯМО ПЕРЕД ВАМИ

Навкруги стільки всього відбувається, що можна відволіктися від головного –
керування. Від відображення витрати палива до детальних підказок навігаційної
системи – багатофункціональний дисплей розташований прямо перед Вами,
що дозволяє не відводити погляд убік. Саме тому Ви можете
зосередитись на головному.

БУДЬ НА ЗВ’ЯЗКУ
ЗІ СВІТОМ.

Оновлений 8” сенсорний дисплей – це Ваш портал у світ NissanConnect:
інтуїтивно зрозуміла навігація та ще більше сервісів.

НАВІГАЦІЯ

ЗВ’ЯЗОК

Покрокова навігація, включаючи
POI дозволить швидше потрапляти
туди, куди потрібно.

Підключіть свій Android* або iOS
пристрій для безперервного
зв’язку. Отримайте доступ до
улюбленої музики, обміну
повідомленнями та інших додатків,
щоб бути в курсі подій.

Так що пристебніться: ви готові стартувати.

*Android Auto працює при наявності
офіційного додатка Android Auto у смартфоні власника.
Компанія ТОВ “Ніссан Мотор Україна” не відповідає за
доступність офіційного додатка Android Auto в Україні.

APPLE CARPLAY ® & ANDROID AUTO® Використовуйте
потенціал Вашого смартфону та системи NissanConnect на
повну: дзвоніть, відправляйте повідомлення, відтворюйте
Ваші улюблені музикальні треки, слухайте подкасти прямо
з Вашого смартфону.

ВАША МУЗИКА, ВАШ ШЛЯХ.
Отримайте доступ до Вашого плейлисту за допомогою
Bluetooth®, USB, Apple CarPlay ® або Android Auto®.

ВАШ СВІТ, ВАШ ШЛЯХ.

Додатки NissanConnect допомагають зробити Ваш NISSAN NAVARA інтелектуальнішим.
Підключіть свій смартфон Apple або Android* і отримайте ще більше можливостей.
*Android Auto працює при наявності офіційного додатка Android Auto у смартфоні власника.
Компанія ТОВ “Ніссан Мотор Україна” не відповідає за доступність офіційного додатка Android Auto в Україні.

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

СТВОРІТЬ НАВКОЛО СЕБЕ
АТМОСФЕРУ ВПЕВНЕНОСТІ
Уявіть собі, що Ви повністю впевнені у своїй безпеці.
Nissan Intelligent Mobility — це комплексний підхід до безпеки,
що закладений в основу проектування та вдосконалення
кожного автомобіля.
Протибуксувальна система (TCS). TCS допомагає підтримувати
краще зчеплення з дорогою. Ця система визначає момент початку
пробуксовування одного з ведучих коліс та зменшує зусилля,
що передається на нього, або застосовує гальма
для відновлення зчеплення.

Антиблокувальна система гальмування (ABS).
Система ABS попереджає блокування коліс під
час різкого гальмування, допомагаючи об’їхати
перешкоди і швидше зупинитись.

Зонна конструкція кузова. Удосконалена зонна будова кузова
NISSAN забезпечує поглинання енергії удару під час зіткнення та
захищає салон автомобіля. Це забезпечується високоміцною
конструкцією кузова з використанням поперечин та елементів
жорсткості, передньої і задньої зон зминання, рульової
колонки, що поглинає енергію удару.

Електронна система розподілу гальмівного
зусилля (EBD). Система EBD автоматично
направляє додаткове гальмівне зусилля на
гальма задніх коліс, коли вона визначає
додаткове навантаження на задню вісь.

7 подушок безпеки. Фронтальні подушки
безпеки водія та пасажира, дві бокові
подушки безпеки, вбудовані в передні сидіння,
дві бокові подушки-шторки, вбудовані у стелю,
подушка безпеки для захисту колін водія.
Система кругового огляду.
Чотири камери забезпечують
360º огляд автомобіля «з висоти
пташиного польоту» з можливістю
вибрати крупний план однієї з
камер, щоб краще роздивитись все, що знаходиться
попереду, ззаду чи збоку. Система працює на швидкості
до 10 км/год, щоб Ви могли контролювати маневрування
на повільній швидкості на дорозі та на бездоріжжі
для об’їзду перешкод.

Система динамічної стабілізації (ESP). ESP
відслідковує рухи кермом, гальмування та стабільність
автомобіля й, у разі необхідності, знижує зусилля, що
передається на окремі колеса, або застосовує
гальма для дотримання траєкторії руху.

Електронний диференціал підвищеного тертя (eLSD).
В умовах поганого зчеплення з поверхнею (сніг, бруд,
нерівності, схили та ін.) автомобіль визначає
пробуксовування на одному з коліс і автоматично
вповільнює це колесо за допомогою гальм для
відновлення зчеплення та подальшого руху.
Система працює на всіх 4-х колесах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2,3 DCI TWIN TURBO

КАБІНА

ПОДВІЙНА

ТРАНСМІСІЯ

6MТ

7АТ

ПРИВІД

4WD

ДВИГУН
Об'єм двигуна

см³

2 299

Тип

Дизель

Екологічний стандарт

EURO6D

Викид СО₂ (місто/траса/змішаний)
Максимальна потужність
Максимальний крутний момент

г/км

223/161/184

239/168/194

кВт (к.с.) / об/хв

120 (163) / 3 750

140 (190) / 3 750

Нм / об/хв

425 @ 1 500-2 500

Кількість циліндрів / клапанів на циліндр

450 @ 1 500-2 500
4/4

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість
Динаміка розгону 0-100 км/г

км/г

172

180

с

12,5

11,2

ВИТРАТА ПАЛИВА
Місто

л/100 км

8,4

9,1

Траса

л/100 км

6,1

6,4

Змішаний

л/100 км

7,0

7,4

Об'єм паливного бака

л

73

Об'єм бака AdBlue

л

18.4

ШАСІ
Незалежна, двоважільна
із стабілізатором поперечної стійкості

Передня підвіска
Задня підвіска
Діаметр повороту,
від бордюру до бордюру
Гальмівна система
Розмір колісних дисків

Незалежна, багатоважільна
м

12,4

Передні гальма

Вентильовані дискові

Задні гальма
дюйми

Розмір шин

17x7J(45)

18x7J(45)

255/65R17

255/60R18

МАСА
Споряджена маса

кг

2 110

2 135

Максимальна вантажопідйомність

кг

1 065

1 040

Максимальна дозволена маса
причепа з гальмами

кг

3 500

ПОЗАШЛЯХОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкція кузова
Мінімальний дорожній просвіт

Рама сходового типу
мм

Кут в'їзду

º

Кут з'їзду

º

Максимальна глибина броду

мм

219

223
31

26

27
600

КОЛЬОРИ

CAQ Коричневий (М)

М: Металік - S: Неметалік

KL0 Сріблястий (М)

QM1 Білий (S)

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ

TEKNA - ТКАНИНА

PLATINUM - ШКІРА

РОЗМІРИ

GN0 Чорний (М)

К51 Сірий (М)

A
B

КОЛЕСА

ПОДВІЙНА КАБІНА
А: Загальна висота: 1 855 мм (із рейлінгами на даху)
В: Загальна довжина: 5 330 мм
С: Загальна ширина: 2 085 мм (із відкритими дзеркалами)
ВАНТАЖНИЙ ВІДСІК
Висота: 498 мм (висота борту)
Довжина: 1 585 мм (на рівні підлоги)
Ширина: 1 560 мм (макс.)

17" легкосплавні

18" легкосплавні

C

Штамп дилера:

Ми доклали всіх зусиль, щоб забезпечити правильність змісту брошури на момент її передачі до друку.
Під час створення цієї брошури використовувалися прототипи автомобілів, представлених на автомобільних виставках. Деяке
обладнання може відрязнятися залежно від ринку. Відповідно до політики Nissan щодо постійного вдосконалення своєї продукції
компанія залишає за собою право у будь-який час змінювати технічні характеристики та специфікації, описані та зображені в
цьому виданні. Офіційні дилери Nissan будуть проінформовані про такі зміни у найкоротший термін. Найсвіжішу інформацію можна
отримати у локального дилера Nissan. Через особливості друкарського процесу, кольори у цій брошурі можуть дещо відрізнятися
від фактичних кольорів кузова та оздоблювальних матеріалів у салоні автомобіля. Всі права захищені. Заборонене повне або
часткове відтворення цієї брошури без письмового дозволу компанії ТОВ «Ніссан Мотор Україна».

