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	GT-R®

Nissan.	Innovation	that	excites.™
نيسان. إبداٌع ُيثري احلماس.

Shouldn’t you drive something you love? Absolutely. And that’s what inspires our innovation. We look at every part of your drive and ask
how can we make it better, smarter and more fun. So when you get in your new GT-R®, you’ll feel how exciting the answers can be.

 أليس من حقك قيادة سيارة حتبها؟ بالتأكيد نعم. وهذا مصدر إلهامنا البتكار إبداعاتنا. فنحن ننظر إىل كل التفاصيل املتعلقة بقيادتك، ثم نسأل أنفسنا كيف نستطيع أن نرتقي
بها لتكون أكرث ذكاًء ومرحًا. وحاملا تصعد على منت سيارتك ®GT-R اجلديدة، ستكتشف روعة اإلجابات التي توصلنا إليها.

THE	2016	NISSAN	GT-R®.	THE	LEGEND	CONTINUES.

نيسان ®GT-R	٢٠١6، وتستمر األسطورة.

مركز اتصال العمالء االقليمي
عزيزي العميل,

من أجل حتقيق رضى العمالء، أسسنا مركزًا لالتصال وتلقي الشكاوى. الرجاء اتباع مايلي:
اخلطوة 1: اتصل مبوزع نيسان احمللي الذي سيتعامل مع شكواك.

customercare@nissan-me.ae :971+, الربيد اإللكرتوين  4 6 0 اخلطوة 2: إذا مل يستطع املوزع احمللي الرد على الشكوى، ميكنك التواصل مع مركز نيسان اإلقليمي خلدمة اتصال العمالء، هاتف 0546666

Regional	Customer	Communication	Centre
Dear Customer,
To ensure customer satisfaction, we have set up a Customer Communication Centre to address your complaints. Please follow these steps:
Step	1: Contact your local Nissan distributor, who will handle your complaints.
Step	2: If your local Nissan distributor is unable to address your complaints, please contact the Nissan Regional Customer Communication Centre. 
Tel: +9714 600 54 6666, E-mail: customercare@nissan-me.ae
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WHAT	IF_		
THE	ONLY	COMPETITION	WAS	YOURSELF?

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 0 3 - 0 2
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

ماذا لو _
مل يكن هناك منافس لك؟



CREATE	YOUR	OWN	RULES.

	 	With its unmatched blend of technology and soul, the GT-R® is 
built to be driven in real-world conditions, places other supercars 
wouldn’t dare to tread. And for 2016, that drive is even better, as 
GT-R® adds a new level of sophistication and refinement with no 
compromise in performance.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 0 5 - 0 4
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

عش قوانينك اخلاصة.
مبزيـج فريـد مـن تقنياتهـا املتطـورة وروحهـا األصيلـة، ُصممـت ®GT-R لتنطلـق 
يف الظـروف احلقيقيـة حـن تعجـز السـيارات اخلارقـة األخـرى وتقـف مكتوفـة 
®GT-R مـن  القيـادة روعـة بفضـل مـا أضافتـه  ازدادت  العـام 2016،  األيـدي. ويف 

مسـتويات جديـدة يف الرقـي والفخامـة دون أي مسـاومة علـى األداء.



LIVE	WITHOUT	LIMITATION.

Just think how incredible it would be to drive a 
supercar as thrilling as the GT-R®. In other 
words, take on the pleasure of driving it anytime 
you want, for any and every reason, or just 
because it’s yours. Drive it to the office, out to 
dinner, or up and down the boulevard – whisk 
friends away for a long weekend up to the 
mountains when the lifts open. And of course, 
drive it to the track – this is the GT-R® after all.

1 Driving is serious business and requires your full attention. At all times, obey traffic laws. Not 
intended for unpaved off-road use. Always wear your seat belt, and please don’t drink and drive.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 0 7 - 0 6
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

ِعش يف عامل بال حدود.
حّلـق مبخيلتـك وتصـّور أنـك تقـود سـيارة مدهشـة مثـل 
®GT-R التـي ال تشـبه أي سـيارة أخـرى1، تخّيـل أنـك تقودها 
املدينـة  أو يف شـوارع  أو إىل مطعـم فاخـر،  إىل مقـر عملـك، 
وضواحيهـا. اصطحـب أصدقائـك بنزهـة طويلـة يف عطلـة 
أصعـب  بثقـة  واصعـد  اجلبـال  إىل  انطلـق  األسـبوع،  نهايـة 

.GT-R® األسـطورة  إنهـا  املرتفعـات. 

1 القيــادة مســألة جديــة تتطلــب منــك االنتبــاه الكامــل. اتبــع قوانــن الســر يف كل األوقــات. غــر مصممــة للقيــادة 
يف الدروب الوعرة. ضع دائمًا حزام األمان وال تقد حتت تأثر الكحول.



A	PERSONAL	INVITATION	TO		
AN	UNFORGETTABLE	PERFORMANCE.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 0 9 - 0 8
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

دعوة شخصية إىل جتربة أداء ال ُتنسى.



TAKUMI:	ONE	MAN,		
ONE	ENGINE.

11
To see pure passion, the true Japanese DNA of the 
GT-R,® you only need to lift the hood. Only four 
master craftsmen in the world are allowed to hand-
assemble the GT-R®’s engine. They are known as 
Takumi – a Japanese term used to describe a 
master craftsman who has perfected his skills over 
years of painstaking work and dedication. And with 
over 100 years of combined Takumi experience in 
building engines, that passion is very, very strong. 

Each GT-R® engine is assembled by a single 
craftsman, and proudly bears a plaque carrying his 
signature. Perfection comes in many ways; each 
Takumi inspects every piece for quality to guarantee 
precision. But it’s more than just exceptional skill 
that goes into the process that makes the GT-R® 
so special. As one of the Takumi says, ‘We put our 
souls into each engine, hoping to deliver that 
excitement to customers.’

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 1 1 - 1 0
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

ــي  ــة الت ــة األصيل ــات الياباني ــر واجلين ــع النظ ــغف منقط ــاف الش الكتش
تتفــرد بهــا ®GT-R مــا عليــك ســوى رفــع غطــاء احملــرك. مــن بــن 
ــع حمــرك ــم بتجمي ــط مســموح له ــة فق ــارات شــخص، أربع ــبعة ملي  س
®GT-R، إنهــم »التاكومــي« - املصطلــح الــذي يعنــي يف اليابانيــة ســيد احلرفة 
اليدويــة الــذي أمضــى ســنوات حياتــه يف صقــل مهاراتــه والـــتفاين يف إتقــان 
ــع  ــه. ومبــا يفــوق 100 عــام مــن خــربات التاكومــي املرتاكمــة يف جتمي عمل
احملــركات، وصــل الشــغف يف هــذه املهمــة إىل درجــة تفــوق الوصــف. 

ــل حــريف  ــن قب ــه م ــم جتميع ــرون أن كل حمــرك ®GT-R يت ــم الكث ال يعل
واحــد، ويتــم وســم كل حمــرك بصفيحــة حتمــل توقيــع هــذا احلــريف. الكمال 
ــواح عــّدة، فــكل تاكومــي يتحقــق مــن  يف حمــركات ®GT-R يأتــي مــن ن
أن كل قطعــة يف احملــرك متتــاز بأقصــى درجــات اجلــودة والدقــة. واألمــر ال 
يتوقــف علــى املهــارة الفائقــة يف كل مرحلــة مــن جتميــع احملــرك، إذ يقــول 
ــن أن  ــا يف كل حمــرك آمل أحــد التاكومــي »نحــن نضــع جــزءًا مــن روحن

مننــح اإلثــارة واحلماســة لعمالئنــا«.

تاكومي: رجل واحد،
حمرك واحد.



TURNING	AN	ENEMY	INTO	AN	ALLY.0.26 0.26

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 1 3 - 1 2
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

For supercars, air is the enemy, to be avoided as much as possible. But Nissan took a unique 
philosophy to win this battle. Building on Nissan’s extensive racing experience, the GT-R® spent 
two years at the rolling-road wind tunnel of Group Lotus in Europe and 1.5 years at Yoshitaka 

Large grille opening with rounded 
edges optimises cooling of engine,  
intercoolers and running gear with  
minimum drag.

Double fins smooth the air around the 
sides of the body. They also enhance air 
flow coming from the front wheel 
arches, creating additional downforce. 

Vents at the back of the front fenders 
create downforce while reducing pres-
sure in the engine compartment, and 
help to vent the brakes.

Vent on the side of rear bumper helps 
to manage air flow towards the rear of 
the vehicle. Rear spoiler creates downforce.

Functional hood scoops assist cooling 
in engine compartment.

Suzuka in Japan fine-tuning the secrets of bringing racecar aerodynamics to the street. The results are an incredibly slippery 
0.26 coefficient of drag, impressive downforce for traction and control, and superior air flow management and cooling of key 
components. Racing technology pays dividends you can enjoy on the street, giving the driver a feeling of superior stability, 
confidence and control.

اجعل عدّوك صديقًا لك. 
بالنسـبة إىل السـيارات اخلارقـة، الهـواء عـّدو يجـب جتنبـه قـدر املسـتطاع. لكـن نيسـان انطلقـت من رؤيـة خمتلفة 
لكسـب هذه املعركة احلاسـمة. وتعزيزًا خلربة نيسـان الطويلة يف مضامر السـباق، مت العمل مع جمموعة لوتس يف 
أوروبـا مـدة سـنتن، وسـنة ونصـف مع يوشـيتاكا سـوزوكا يف اليابان من أجل اسـتخدام آيروديناميكية سـيارات السـباق يف شـوارع املدينة. وكانـت النتائج 
مذهلـة للغايـة، إذ وصـل معامـل مقاومـة الهـواء إىل 0.26 ، فضـاًل عـن قـوة ضغـط سـفلية هائلـة يف التشـبث والتحكـم، وإدارة عاليـة الكفـاءة لتدفـق الهـواء 
وتربيـد املكونـات األساسـية. وتضمـن لـك تقنيـة السـباق أن تسـتمتع إىل أقصى احلـدود على الطرقات بفضل الشـعور املطلـق بالثبات، والثقـة والتحكم.

فتحـة شـبك كبرة مع حـواف دائرية تزيـد من كفاءة 
تربيـد احملـرك، واملـربدات، وعمـل ناقل احلركـة بأقل 

املصـدقـدر من قـوة اجلر. جانـب  علـى  املوجـودة  الفتحـة   تسـاهم 
يف إدارة تدفق الهواء باجتاه مؤخرة السيارة.

يولد اجلناح اخللفي قوة ضاغطة سفلية.

الفتحـات اخللفيـة يف أقـواس العجـالت األمامية تولد 
قـوة سـفلية، وتخفـف الضغـط عـن حجـرة احملرك، 

كما تسـاعد علـى تهويـة املكابح. املنافـذ الهوائيـة يف غطـاء احملرك تسـاعد على تربيد 
حجـرة احملرك.

نتـوءات مزدوجـة تسـّهل تدفـق الهواء علـى جوانب 
الهيـكل. كمـا تسـاعد علـى زيـادة تدفـق الهـواء مـن 
قـوة  توليـد  األماميـة، فضـاًل عـن  العجـالت  أقـواس 

ضاغطـة سـفلية.



Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 1 5 - 1 4
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Centre of engine placed rearward in 
chassis for superior handling.

The input and output shafts are 
slanted and flattened out to lower the 
centre of gravity, further enhancing 
handling.

Transmission placed at rear of 
chassis for better traction and 
braking.

When building the GT-R,® we followed a philosophy that says nothing is sacred – questioning everything and coming up 
with new answers to achieve the results desired. A perfect example: GT-R®’s Premium Midship Platform. By moving the 
engine farther back in the chassis, it reduces weight over the nose for better handling. In traditional layouts, this would 
place the transmission rearward, intruding into the passenger cabin. The solution – separate the transmission from the 
engine, and mount it with the transfer case in the rear of the vehicle, creating the world’s first independent rear transaxle 
for an all-wheel drive vehicle. By putting greater weight over the rear axle, traction and braking are improved. It even 
creates less heat between engine and transmission, allowing both to run cooler and more efficiently. A brilliant innovation 
in pursuit of handling perfection.

TO	BREAK	RECORDS,	FIRST	YOU	BREAK	THE	RULES. حتطيم األرقام القياسية يبدأ بتحطيم القواعد
أثنـاء تطويـر ®GT-R، انطلقنـا مـن رؤيـة مضمونهـا أن كل شـيء قابـل للنقـاش والبحـث – وهكـذا بدأنـا بالتحري حول كل شـيء للوصـول إىل حلول تتيـح لنا حتقيق مـا نتطلع إليه. 
أفضـل مثـال علـى ذلـك جمموعـة Midship Platform الفاخـرة. مـن خـالل إرجـاع احملـرك إىل الـوراء يف الهيـكل، اسـتطعنا تقليـل الـوزن يف األمام لتحكـم أفضـل. ويف التصميمات 
التقليديـة، يحّتـم علينـا هـذا وضـع ناقـل احلركـة يف اخللـف، أي يف املسـاحة اخملصصـة للـركاب. لكننـا جنحنـا يف الوصـول إىل حـل مبتكـر – وهـو فصل ناقـل احلركة عـن احملرك، 
ووضعـه يف اجلـزء اخللفـي مـن السـيارة، األمـر الـذي أدى إىل ظهـور أول حمـاور خلفيـة مسـتقلة يف العامل يف سـيارة تعمل بنظام دفـع على كافة العجـالت. وبفضل زيـادة الوزن على 
احملـور اخللفـي، ازدادات قـوة التشـبث وقـوة الكبـح أيضـًا. كمـا انخفضـت احلـرارة املتولـدة بـن احملرك وناقـل احلركـة، ليعمل كل منهمـا بكفاءة أكـرب ودرجة حـرارة أقل. إنـه ابتكار 

عبقـري يف رحلـة السـعي نحو التحكـم املثايل.

ومرتاصـة  مائلـة  واخلارجـه  الداخلـه  النواقـل 
التحكـم. لزيـادة  الثقـل  مركـز  لتخفيـض 

ناقـل احلركـة متوضـع يف القسـم اخللفـي 
للهيـكل ألداء أفضـل يف التشـبث والكبح.

الهيـكل  يف  الـوراء  إىل  إرجاعـه  مت  احملـرك  مركـز 
فائـق. لتحكـم 



Carbon-composite driveshaft Independent rear transaxle

0.15
0.15

IT	SHIFTS	THE	WORLD	OF	TRANSMISSIONS	IN	JUST	
0.15	SECONDS.

The longer a shift takes, the less time power is being put to the ground. So for 
maximum acceleration, the GT-R®’s paddle-shifted 6-speed sequential dual-clutch 
transmission can snap off lightning-quick gear changes in just 0.15 seconds when 
in R-Mode – almost as quickly as you can blink.

Two	clutches.	No	clutch	pedal.	The Nissan GT-R®’s 6-speed dual-clutch transmission shifts in an instant. How? Inside the trans-
mission, there are separate clutches for the odd (1st, 3rd, 5th) and even (2nd, 4th, 6th) gears. When the car is in an odd-numbered 
gear, the adjacent even-numbered gear is ‘pre-selected’ – ready to make the shift immediately. The transmission is so smart, it even 
‘blips’ the throttle on downshifts to match rpm. So even though your left leg may not get much exercise, you’ll have tremendous 
fun shifting the GT-R.®

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 1 7 - 1 6
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Steering-column-mounted 
paddle shifters

Transmission settings: 
R-Mode, Normal and Save

قفلزه نوعيلة في علامل نواقل السلرعة خلالل 0.15 ثانية فقط.
كلمـا اسـتغرقت عمليـة نقـل السـرعات وقتـًا أطـول، كلمـا تأخرت قـوة السـيارة بالظهـور. وحرصًا على 
تزويـد نيسـان ®GT-R بأعلـى مسـتويات األداء، مت تعزيـز هـذه السـيارة اخلارقـة بناقـل مزدوج تسلسـلي 
سداسـي السـرعات يقـوم بنقـل السـرعة يف الوضـع R بزمـن 0.15 ثانيـة أي بسـرعة حتاكي طـرف العن.

،R إعدادات ناقل احلركة: الوضع  
Save والوضع ،Normal الوضع

كالتلش ملزدوج. دون دواسلة كالتلش. مت تعزيـز نيسـان ®GT-R اخلارقـة بناقـل 
تسلسـلي سداسـي السـرعات ومزدوج الكالتش ليقوم بنقل السـرعة بسـرعة فائقة. 
هنـاك كالتـش للسـرعات الفرديـة )5.3.1( وآخـر للزوجيـة )6.4.2(. فحـن تكـون 
السـيارة قيـد التحـرك بسـرعة فرديـة، فـإن السـرعات اجملـاورة تكـون حمـددة سـلفًا 
لتصبـح جاهـزة لالنتقـال إليها فـورًا. ويتمتع الناقـل بدرجة عالية من الـذكاء، فحن يتم 
االنتقـال إىل غيـار أقـل فإنـه يتحكـم بعدد دورات احملرك وبشـكل متزامـن مع العادم 
وبدقـة عاليـة. وهكذا حتى لو باسـتخدام قدمك اليسـرى فسـوف تسـتمتع بأداء نقل 

.GT-R® السـرعات داخل

 حمور خلفي مستقل حمور القيادة من الكربون

  مفاتيح نقل حركة مدجمة
بعمود عجلة القيادة



3.8-L V6
Unconventional	 wisdom. Nissan challenged tradition at every point in the 
GT-R®’s development. Instead of a large engine that can be heavy and thirsty for 
fuel, the GT-R® is powered by an ideally sized, twin-turbocharged 3.8-L V6 that 
produces a prodigious 550 PS and equally immense 628 Nm of torque. No detail was 
overlooked; rather than traditional cast-iron liners, each cylinder features a unique 
plasma coating sprayed onto the cylinder walls. This advanced process greatly 
reduces friction, allowing the engine to spin more freely, reducing wear for added 
durability, while improving cooling – a uniquely brilliant way to build an engine to per-
form under brutal conditions.

550 PS
An	 engine	 is	 an	 air	 pump. The better it breathes, the better it works. For 
maximum performance, the Nissan GT-R® features a fully indepen dent intake 
system for each bank of cylinders. With a special secondary air system that 
helps heat the catalysts more quickly, the Nissan GT-R® is not only powerful, it 
runs so clean that it’s been certified as an Ultra Low Emissions Vehicle (ULEV).

628Nm OF  
TORQUE Brembo® is a registered trademark of Freni Brembo S.p.A.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 1 9 - 1 8
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TO COMPLEMENT ITS INCREDIBLE HORSEPOWER AND TORQUE, 
THE GT-R® FEATURES AWE-INSPIRING BRAKING POWER. 
LOOK BEYOND THE SHEER SIZE OF THE 15.4" FRONT AND 
15.0" REAR BRAKE ROTORS AND YOU’LL SEE THAT NISSAN 
HAS BROUGHT SOME OF THE BIGGEST IDEAS IN RACING TO 
THIS EXTRAORDINARY ROAD CAR. THE BRAKES FEATURE 
6-PISTON FRONT AND 4-PISTON REAR CALIPERS FOR A 
STRONGER, EVEN CLAMPING POWER – SOMETHING YOU’D 
EXPECT TO SEE ON AN ALL-OUT COMPETITION MACHINE. 
FOR EXTREME RIGIDITY WITH LIGHT WEIGHT, THE CALIPER 
IS MACHINED FROM A SINGLE ONE-PIECE ‘MONOBLOCK’ 
OF ALUMINUM.

It’s not uncommon to see the rotors of racecars glowing bright red. Along 
with cross-drilled rotors to help keep the Nissan GT-R®’s brakes cool, 
you’ll find ingenious, diamond-shaped ventilation ribs to pull away heat. 
The GT-R® also benefits from a full-floating rotor – a race-bred 
tech nology. By allowing the outer disc to expand away from the hub 
under extreme heat, it reduces the tendency of the rotor to warp.

PISTON 
CALIPERS6

 حمرك سداسي األسطوانات
بسعـة 3.8 لتـرات

حكملة غلر تقليديلة. حتـدت نيسـان كافـة املعايـر املألوفـة بتطويرهـا سـيارة ®GT-R. وبـداًل مـن 
اسـتخدام حمـرك كبـر ميكـن أن يكـون ثقيـاًل ومتعطشـًا للوقـود، قامـت نيسـان بتعزيـز سـيارة 
®GT-R مبحـرك سداسـي األسـطوانات مثـايل احلجـم مـزدوج التوربينيـة سـعة 3.8 لـرتات يولد قوة 
550 حصانـًا وعزمـًا يبلـغ 628 نيوتـن. مـرت. كذلك مت االعتناء بكافـة التفاصيل دون إهمـال أي منها: 
فبـداًل مـن البطانـة التقليديـة مـن احلديـد املسـبوك، مت تزويـد كل أسـطوانة داخـل احملرك بسـائل 
بالزمـا يغطـي اجلـدران الداخليـة فيهـا. وتسـمح هـذه التقنيـة بتقليـل االحتـكاك داخـل احملرك ما 
يجعلـه يـدور بحريـة أكـرب ويقلل التـآكل، األمر الذي يزيـد املتانة ويعزز كفـاءة نظام التربيـد. إنها حقًا 

تقنيـة رائعـة حملـرك يبـدي تفوقًا واضحـًا يف كافـة الظروف.

55٠ حصانًا 
احمللرك مبثابلة مضخلة هواء. كلمـا كانت التهوية جيـدة، كلمـا كان األداء أفضـل. لضمان أعلى 
مسـتويات األداء، عـززت نيسـان سـيارة ®GT-R بنظـام تهويـة مسـتقل يف كل جانـب مـن جوانب 
األسـطوانة، فضـاًل عـن نظـام تهوية ثانوي يسـرع عملية تسـخن املـادة احلافزة، مما يجعل نيسـان 
®GT-R السـيارة اجلبـارة ذات االنبعاثـات املنخفضـة واملركبـة الرفيقـة بالبيئـة أيضـًا، ولهـذا اسـتحقت 

شـهادة (ULVE) التـي ُتمنـح حصريًا للسـيارات ذات االنبعاثـات املنخفضة.

6٢8 نيوتن. مرت من العزم

مـن املألـوف أن تشـاهد دوارات سـيارات السـباق وهـي تشـع بالوهـج األحمـر. أمـا يف 
نيسـان ®GT-R فقـد مت تزويـد الـدوارات بثقـوب علـى احمليـط لتسـاعد علـى تربيد 
املكابـح، كمـا سـتجد يف هـذه الـدوارات ثقوبًا مهّمتهـا التغلب على احلرارة. كما تتسـم 
نيسـان ®GT-R بـدّوارات عائمـة بالكامـل، وهـي تقنيـة مطـّورة لسـيارات السـباق، إذ 
ميكـن للقـرص اخلارجـي التمـدد بعيـدًا عـن املركـز يف ظـروف احلـرارة الشـديدة مـا 

انحرافه. مينـع 

برميبو هي عالمة جتارية مسجلة لشركة فريني برميبو إس بي أي.

مكابس
إكمـااًل للقـوة الهائلـة وعـزم احملـرك الفائـق، متتـاز ®GT-R بقـوة مكابـح مذهلة 
أيضـًا. انظـر إىل احلجـم املذهـل لـدوارات املكابـح مبقـاس 15.4 بوصـة يف األمام 
 GT-R® و15.0 يف اخللـف، وسـتعرف بنفسـك أن نيسـان تقـدم إليـك يف سـيارة
ُعصـارة األفـكار العمالقـة يف مضمـار سـيارات السـباق. وإلضفاء مزيـد من القوة 
واملتانـة، مت اسـتخدام سـماكات بأربعـة مكابس يف اخللف وسـتة يف األمام، وهو 
أمـر متوقـع يف سـيارة تخطـت حـدود املنافسـة. ووصـواًل إىل مزيـج مـن الصالبة 
الشـديدة والـوزن اخلفيـف، متـت صناعـة السـماكات مـن قطعـة واحـدة مـن 

األملنيـوم أحـادي النمط.



IT	CORNERS	LIKE	IT	IS	READING	YOUR	MIND.
A true supercar is an extension of your will. As if you just think where you want to go, and 
you’re there. For GT-R,® getting there is now even more enjoyable, with new levels of 
refinement befitting a true grand touring machine. A re-tuned suspension better filters out the 
bumps and noise while still telling you everything you need to know. Steering effort is reduced 
at lower speeds for in-town manoeuvring, while still delivering the precision you desire. It all 
adds up to a supreme balance. One that lets you feel fully confident, that lets you enjoy 
thoroughbred horsepower and the adrenaline rush that comes from charging out of a turn 
with perfect balance at your fingertips.

The Nissan GT-R®’s ground-hugging aerodynamics plus powerful brakes allow it to carry speed 
much later into the turn. But the real key to its quickness is the all-wheel drive’s ability to put 
the power down much sooner on a corner. In contrast, as drivers approach the limit of cornering 
grip, many powerful rear-wheel drive cars require you to wait before applying power until the 
exit of the corner to avoid upsetting the handling of the car. So when you give the GT-R® the  
the spurs, it simply powers out of the corner sooner and faster.1

1 Professional driver. Closed course. Obey all 
traffic laws, always drive safely and wear your seat 
belt. Damage resulting from racing, competitive 
driving, track and/or airstrip use not covered by 
warranty. See your New Vehicle Limited Warranty 
and Owner’s Manual for proper vehicle operation 
and complete warranty details. 

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 2 1 - 2 0
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 تقرأ افكارك
عند املنعطفات.

السـيارة اخلارقـة احلقيقيـة تعـزز إرادتـك. فـإذا حلمـت أن تصـل إىل مـكان فـال بـد أن تصـل إليه. ومـع ®GT-R سـتصل إليه 
بطريقـة ممتعـة ومسـتويات جديـدة مـن الفخامـة. إذ يعمـل نظـام التعليق املطـّور على تقليـل تأثر املطبـات والضجيج 
بينمـا يخـربك بـأي شـيء تريـد معرفتـه. كمـا مت تخفيـض اجلهـد الـذي حتتاجـه لتدويـر عجلـة القيـادة يف السـرعات 
املنخفضـة داخـل املدينـة وال سـيما أثنـاء املنـاورة دون املسـاومة علـى دقة التوجيـه. واألمر كله يتعلـق بالتوازن املثايل. اشـعر 
بالثقـة الكاملـة واسـتمتع بالقـوة احلصانية املذهلة واندفـاع األدرينالن عند االنطالق بسـيارتك، وكل ذلك مبجرد ملسـة زر.

وتوفـر لـك آيروديناميكيـة ®GT-R التـي تتشـبث بـاألرض مـع املكابـح فائقـة األداء االقرتاب مـن املنعطفات بسـرعة أكرب. 
ومـن املزايـا الرئيسـية يف ®GT-R عنـد املنعطفـات هـي قدرة نظـام التحكم الديناميكي بالسـيارة على تخفيض سـرعتها 
بزمـن أقـل بكثـر. ومن الناحيـة األخرى، معظم السـيارات ذات الدفع اخللفي يضطر سـائقوها إىل االنتظـار حتى اخلروج 
مـن املنعطـف قبـل الضغـط على دواسـة السـرعة لتجنب نقـص التحكـم بالسـيارة. أمـا يف ®GT-R، إذا زدت قوة احملرك 

فسـوف تخـرج من املنعطف بشـكل أسـرع وزمـن أقصر1.

سـائق حمـرتف، مضمـار مغلـق. اتبـع قوانـن السـر وقـد دائمـًا بأمـان 
وارتـدي حـزام األمـان. األضـرار الناجمـة عـن السـباق، القيـادة الشرسـة، 
القيـادة علـى مضامـر السـباق و/أو احللبـات غـر مغطـاة يف الضمـان. 
راجـع الضمـان احملـدود لسـيارتك اجلديـدة ودليـل املالـك لتعـرف كافـة 

والضمـان. بالسـيارة  املتعلقـة  التفاصيـل 



1 VDC, which should remain on when driving except when freeing the vehicle from mud or snow, cannot prevent accidents due to abrupt steering, carelessness, or dangerous driving techniques. Always drive safely.  
2 Driving is serious business and requires your full attention. At all times, obey traffic laws. Not intended for unpaved off-road use. Always wear your seat belt, and please don’t drink and drive.

While most supercars must stay in the 
garage, or make a hasty retreat to warmer 
climates, GT-R®’s advanced all-wheel 
drive gives you confidence in slippery 
conditions. One of the most advanced 
all-wheel drive systems ever used in a 
road car, the system gives precise control 
of power to all four wheels. Combined 
with an equally advanced VDC stability 
control1 system, this means you have 
superior security and control. Anytime, 
anywhere.2

Biased	 performance. Instead of the 
traditional 50/50 torque split between 
front and rear axles, the Nissan GT-R®’s 
electronically controlled all-wheel drive 
system is designed to provide up to 
100% of available torque to the rear 
wheels, and can send up to 50% of 
torque to the front wheels as needed. 
This provides the steering feel and 
response of a rear-wheel drive vehicle – 
the preferred choice of racers and 
serious enthusiasts – while still giving 
the added confidence and control that 
only an all-wheel drive vehicle can offer.

VDC	that	pulls	for	you. Most stability 
control systems cut engine power or 
apply the brakes when they sense a loss 
of control. Fine for the road, but slow 
going in competition conditions. While 
cornering with the Nissan GT-R®’s 
advanced Vehicle Dynamic Control 
(VDC) system in R-Mode, it actually 
sends more power to the appropriate 
wheels when  it senses oversteer or 
understeer, helping you drive with 
superior power and control.1

MAKE	 ANY	 CONDITION	
‘SUPERCAR	 WEATHER’

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 2 3 - 2 2
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أداء خارق يف كل األجواء.
الفائقة  السيارات  معظم  على  يتوجب  بينما 
املناسبة، الطقس غر  الكراج يف ظروف  يف   البقاء 
مينحك نظام الدفع املتطور على كافة العجالت يف 
®GT-R ثقة كبرة يف مواجهة الطرق الزلقة. وباعتباره 
يوفر  اإلطالق،  على  تطورًا  الدفع  أنظمة  أكرث  أحد 
كافة  على  بالقوة  دقيقًا  حتكمًا  النظام  هذا  لك 
الديناميكي  التحكم  بنظام  ومصحوبًا  العجالت. 
بثبات السيارة، سوف مينحك حتكمًا مطلقًا وأمانًا 

فائقًا يف كل مكان وزمان 2.

أداء متفوق بداًل من التوزيع التقليدي للعزم بنسبة 
50/50 على احملاور األمامية واخللفية، طّورت نيسان 
على  بالدفع  اإللكرتوين  للتحكم  نظامًا   GT-R® يف 
إىل  العزم  من   %100 توجيه  بهدف  العجالت  كافة 
العجالت اخللفية، وميكنه إرسال 50% من العزم إىل 
العجالت األمامية عند احلاجة. وهذا مينحك شعور 
 - اخللفي  الدفع  لنظام  العالية  واالستجابة  التوجيه 
وهو اخليار املفضل حملبي السباق وعشاق السرعة، 
يف الوقت الذي تنعم فيه بثقة التحكم التي جتدها 

فقط يف نظام الدفع على كافة العجالت. 

.VDC بالسيارة  الديناميكي  التحكم   نظام 
معظم أنظمة التحكم بالثبات تقلل قوة احملرك أو 
التحكم،  نقص  تتحسس  املكابح حن  تستخدم 
وهو أمر مقبول على الطرقات العادية لكنه عامل 
االنعطاف  عند  السباقات.  في  السيارة  ُيبطئ 
بسيارة نيسان ®GT-R مع نظام التحكم الديناميكي 
بالسيارة على وضع )R(، يعمل النظام على إرسال 
مزيد من القوة إىل العجالت املناسبة عند حتسس 
زاوية توجيه أقل أو أكرث من املطلوب، ما يوفر قوة 

فائقة وحتكمًا مذهاًل 1.
1 ال ميكن لنظام التحكم الديناميكي بالسيارة، والذي يجب أن يبقى يف وضع التشغيل باستثناء حالة إخراج السيارة من الوحل أو الثلج، أن مينع احلوادث الناجمة عن حتريك املقود بسرعة وبشكل مفاجئ، أو بسبب القيادة الطائشة وتقنيات القيادة اخلطرة. احرص على القيادة بأمان. 

2 القيادة مسألة جدية تتطلب منك االنتباه الكامل. اتبع قوانن السر يف كل األوقات. غر مصمم للقيادة الوعرة. ضع دائمًا حزام األمان وال تقد حتت تأثر الكحول.



1 VDC, which should remain on when driving except when freeing the vehicle from mud or snow, cannot prevent accidents due to abrupt steering, carelessness, or dangerous driving techniques.  Always drive safely.

THE	DRIVE	YOU	DESIRE,	JUST	A	
FINGERTIP	AWAY.

Whether you’re out for a leisurely cruise, a time 
attack at your favourite track, or anywhere in 
between, GT-R®’s easy-to-use 3-mode system 
is always ready. Three switches allow for on-the-
fly adjust ment of specific performance parameters 
for the transmission, suspension and VDC 
stability control.1 For 2016, the system has been 
fine-tuned to give a smoother, more refined ride 
while enhancing roadholding and traction. This is 
performance with amazing flexibility, all at the 
touch of a switch.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 2 5 - 2 4
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R-MODE NORMAL	MODE SPECIAL	MODE

For maximum performance with the 
quickest shifts.

For high-performance cornering. 
The damping force of the shock absorbers 
is set for maximum vehicle performance.

For ultimate performance. Adjusts front and 
rear wheel power distribution to enhance 
handling.

For maximum smoothness.

For automatic electronic control of 
damping.

For daily driving. Controls brakes and 
engine output.

Save mode – For long-distance high-speed 
driving and gentler torque delivery for 
smooth driving on slippery surfaces.

Comfort mode – The damping force of the 
shock absorbers is variably adjusted for 
more comfort.

Off mode – Disengages the VDC system.1

Transmission

Suspension

VDC1

)1( ال ميكن لنظام التحكم الديناميكي بالسيارة، والذي يجب أن يبقى يف وضع التشغيل باستثناء حالة إخراج السيارة من الوحل أو الثلج، أن مينع احلوادث الناجمة عن حتريك املقود بسرعة وبشكل مفاجئ، أو بسبب القيادة الطائشة وتقنيات القيادة اخلطرة. احرص على القيادة بأمان.

 القيللادة التللي تحلللم بهللا بلمسللة
زر واحدة.

زمـان  كل  يف  تنطلـق  للجميـع،  سـيارة  هـي   GT-R® نيسـان 
أحـد  اختيـار  لـك  يتيـح  مفتـاح  علـى  وهـي حتتـوي  ومـكان، 
يحـدد اختيـار  وكل  املسـر،  أثنـاء  حتـى  الثالثـة   األوضـاع 
أداء الناقـل، نظـام التعليق، ونظـام التحكم الديناميكي بالسـيارة1. 
وفـي العـام 2016، مت تطويـر النظـام لتوفـر املزيـد مـن السالسـة 
وراحـة الركـوب إىل جانب قـوة التحكم والتشـبث بالطريـق. إنها 

سـيارة األداء اجلبـار واملرونـة الفائقـة بلمسـة زر واحدة. 

ناقل احلركة

نظام التعليق

 التحكم الديناميكي
باملركبة 1

الوضع Rالوضع العادي الوضع اخلاص

أعلى مستويات األداء، يضبط توزيع العزم بني األمام 
واخللف لزيادة التحكم. للقيادة اليومية، حتكم باملكابح وقوة احملرك. الوضع Off - إلغاء عمل نظام التحكم الديناميكي 

بالسيارة ١ .

أعلى أداء مع أسرع نقل بني السرعات.

أعلى مستوى من التخميد من خممدات الصدمات 
ألفضل أداء عند املنعطفات.

أعلى مستويات السالسة والراحة.

حتكم إلكرتوين أتوماتيكي بنظام التخميد.

الوضع Save - للمسافات الطويلة بسرعات عالية، 
ولتوزيع العزم بلطف فوق األسطح الزلقة.

وضع Comfort – يتم التحكم بقوة التخميد خملمدات 
الصدمات بشكل متغري لتوفري مزيد من الراحة.



COMPLETELY	CAPTIVATING,	EVEN	AT	REST.
Available leather appointments on the centre console, door panels and 
shift lever surround you in comfort, while available semi-aniline leather and 
double stitching on the seats are a tactile and visual feast, especially in the 
GT-R®’s new Ivory interior colour. 

New Active Noise Control technology uses a microphone in the ceiling to 
identify undesirable low-frequency engine sounds and neutralises them with 
sound waves of the opposite phase. The result – a quieter driving experience 
which still preserves the invigorating sounds of engine performance. 

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 2 7 - 2 6
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

مذهلة حتى يف سكونها.
تتوفـر كسـمة اختياريـة ملسـات جلـد علـى اللوحـة املركزيـة، وعلـى لوحـات األبـواب، 
وعلـى مقبـض ناقـل احلركـة، وكلهـا جتتمـع معـًا ملنحـك الشـعور بالراحـة التامـة، كمـا 
يتوفـر جلد شـبيه  باألنلـن، ودرزات مزدوجة علـى املقاعد مللمس يحيطـك بالفخامة 

وحميـط يدلـل ناظريـك وال سـيما مـع اللـون العاجـي يف مقصـورة ®GT-R اجلديـدة.

وتسـتخدم التقنيـة اجلديـدة للتحكـم بالضجيـج ميكروفونـًا يف السـقف يلتقط أصوات 
ضجيـج احملـرك غـر املرغـوب فيها، والتـي تكـون ذات تردد منخفـض، لتقـوم التقنية 
بعـزل هـذا الضجيـج بأمـواج صوتيـة عكسـية. والنتيجـة جتربـة قيـادة أكـرث هـدوءًا، دون 

التأثـر طبعـًا علـى هديـر احملرك حـن يزأر.



1 Always give your full attention to driving. Avoid operating your iPod® in such a way that you can be distracted during vehicle operation. See dealer for details. iPod® is a registered trademark of Apple, Inc. All rights 
reserved. iPod® not included.  2 Driving is serious business and requires your full attention. Do not operate any devices connected to the USB or auxiliary audio input jack while driving. 3 Availability of specific features 
is dependent upon the phone’s Bluetooth® support. Please refer to your phone Owner’s Manual for details. Bluetooth® word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Nissan is 
under license.  4Never programme while driving. GPS mapping may not be detailed in all areas or reflect current road regulations.  5 Parking aid/convenience feature. Cannot completely eliminate blind spots or warn 
of moving objects. May not detect every object. Always check surroundings before moving vehicle. Not a substitute for proper backing procedures. Always turn to check what is behind you before backing up. Bose® 
is a registered trademark of The Bose Corporation.

ARTFULLY	STATE-OF-THE-ART.	

The 11-speaker Bose® audio system was designed along with the vehicle itself. The die-cast aluminum structures in 
the doors and behind the rear seats not only make the car incredibly rigid, they’re also an ideal way to mount speakers 
for optimum sound. Even the dual subwoofers between the rear seats were developed especially for the GT-R.® Angled 
specifically to work in concert with the sounds of the car itself, the subwoofers are mounted in a way to employ the trunk 
as a giant enclosure, for incredibly deep, rich bass.

Streams music from any compatible device via 
Bluetooth® wireless technology3

DVD video playbackPlays MP3/WMA 
CDs or DVDs

iPod® or flash drive connectivity 
via USB input1, 2

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 2 9 - 2 8
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

A	 supercar	 shouldn’t	 just	 be	
great	 on	 the	 open	 roads	 – it 
should also help you find them. 
With Nissan GT-R®’s touch-
screen navigation system4 with 
voice recognition and a high-
resolution screen, the world is at 
your command. 

And with DVD playback capability 
and a USB iPod® input, the 
entertainment will have no problem 
keeping pace.1, 2 The system also 
includes a convenient RearView 
Monitor with a new, wide 180º 
view, so even parking is a quick 
and easy affair.5

الطلرق  عللى  سلريعة  اخلارقلة  السليارات 
الواسلعة - و لكـن عليهـا أن تسـاعدك إليجـاد 
نظـام   GT-R® نيسـان  متنحـك   . الطـرق  هـذه 
مالحـة4 ميتـاز بشاشـة عالية الدقة تعمـل باللمس 
الصوتيـة، وبهـذا  فضـاًل عـن تعرفـه علـى األوامـر 
يصبـح العامل بن يديك. ومع القدرة على تشـغيل 
 iPod® جهـاز  لتوصيـل  ومقبـس   DVD أقـراص 
سـوف تسـتمتع طـوال الرحلـة بوسـائل كثـرة1،2. 
ويتضمـن النظـام أيضـًا شاشـة للرؤيـة اخللفيـة مـع 
تعـادل بزاويـة  النطـاق  وعريضـة  جديـدة   رؤيـة 
أمـرًا  سـيارتك  ركـن  سـيكون  وبهـذا  درجـة،   180

وسـريعًا5. سـهاًل،  ممتعـًا، 
تشغيل موسيقى من أي جهاز متوافق عرب تقنية البلوتوث3

فّن ال يرقى إليه فّن آخر.
مت تصميـم نظـام الصـوت ®Bose الـذي يحتـوي علـى 11 مكـربًا للصـوت مـن أجـل السـيارة الفاخـرة نيسـان ®GT-R. وتعـزز بنيـة األملنيـوم مقطـوع 
احلـواف يف األبـواب واجلـزء اخللفـي مـن عامـل الصالبـة، بينمـا تتكامـل مع نظـام الصوت مـن أجل توليد جـودة صـوت فائقة. حتى مكـربي الصوت 
املوجوديـن بـن املقعديـن اخللفيـن مت تطويرهمـا خصيصـًا مـن أجـل ®GT-R، حيـث يتوضعـان بزاويـة تتوافـق مـع السـيارة نفسـها، ويسـتفيدان مـن 

الصنـدوق اخللفـي كمضخـم صـوت كبـر لتطـرب أذنـك بأعمـق اإليقاعـات وأنقاها.

مقبـس لتوصيـل جهـاز ®iPod أو ذاكـرة عـرب 
.USB مقبـس 

تشـغيل ملفات موسـيقى  
MP3/WMA علـى أقـراص 

DVD أو CD DVD تشغيل أقراص

ـز كل انتباهـك علـى الطريـق. جتنـب اسـتخدام جهـاز iPod اخلـاص بـك بطريقـة تشـتت انتباهـك أثناء القيادة. اسـأل الوكيل ملزيـد من التفاصيل. iPod عالمة مسـجلة اشـركة آبل، كافة احلقـوق حمفوظة. ال تتضمـن جهاز iPod. 2 القيادة مسـألة  1 ركِّ
جديـة تتطلـب منـك االنتبـاه الكامـل. ال تقـم بتشـغيل أو اسـتخدام أي جهـاز متصـل مبقبـس usb أو مقبـس الصـوت اإلضايف خالل القيـادة. 3 توفر بعـض املزايا يعتمد علـى وجود تقنية البلوتـوث يف هاتفك. يرجـى العودة إىل دليـل املالك اخلاص 
بهاتفـك ملزيـد مـن التفاصيـل. كلمـة بلوتـوث وشـعارها ملـٌك لشـركة بلوتـوث SIG، وأي اسـتخدام مـن قبـل نيسـان يتـم وفـق ترخيص رسـمي. 4 ال تقم بضبـط إعـدادات اجلهاز أثنـا ءالقيادة. قـد ال تتوفـر خرائط نظـام املالحة بالتفصيـل يف كافة 
املناطـق وقـد ال تعكـس حالـة الطـرق أو قوانينهـا املطبقـة. 5 أداة مسـاعدة علـى الركـن. قـد ال يكتشـف كافـة األجسـام. ننصحـك بالتحقـق مـن املنطقة احمليطة قبـل حتريك السـيارة. ال يعتـرب بدياًل عن اإلجـراءات الصحيحـة املتبعة عنـد الرجوع 

.Bose عالمة جتارية مسـجلة لشـركة Bose .بالسـيارة. دومـًا التفـت وحتقـق مـن سـالمة الرجـوع بالسـيارة نحـو اخللف قبـل أن تقوم بذلـك. يرجى االطالع علـى دليل املالـك ملزيد من التفاصيـل



ERASING	THE	LINE	WHERE	THE	DRIVER	ENDS	AND	THE	GT-R®	BEGINS.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 3 1 - 3 0
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Intuitive by design. Switchgear – from the door to the 
steering wheel-mounted controls to audio, climate con-
trol and the three setup switches – are at a similar 
height and are grouped by shape and function.

Special attention to ergonomics means the Nissan 
GT-R® feels familiar the moment you sit down – all 
gauges, including the Multi-Function Display system, 
are on the same plane, making for an easy scan, while 
instruments are large, clear and simple for maximum 
legibility.

.GT-R® إزالة احلدود بني السائق وسيارة

االهتمـام البالـغ بالهندسـة البشـرية يجعلـك تشـعر بـأن نيسـان ®GT-R قريبـة 
منـك ومألوفـة لديـك منذ أول حلظة جتلس فيها داخل السـيارة – كل العدادات 
مبـا فيهـا نظـام العـرض متعـدد الوظائـف مصممـة لتعـرض لـك املعلومـات 
بشـكل سـهل، كمـا أن أدوات القياس كبرة احلجم جتعـل املعلومات املعروضة  

واضحة جـدًا وسـهلة القراءة.

تصميـم فائـق الـذكاء. مت وضـع كافـة مفاتيـح التحكـم – مـن تلـك املوجـودة 
علـى البـاب إىل تلـك املدجمـة علـى عامـود عجلـة القيـادة للتحكـم بنظـام 
الرتفيـه الصوتـي واملنـاخ، إضافـة إىل مفاتيـح تهيئـة اإلعـدادت الثالثـة – علـى 

ارتفـاع واحـد تقريبـًا، ومت توزيعهـا حسـب الشـكل والوظيفـة.



INFORMATION	AT		
THE	SPEED	OF	LIGHT.

Like everything else in the GT-R,® Nissan rethought the way the driver receives 
information. Multiple, easily accessed screens are an innovative way the driver 
can get immediate feedback to key performance parameters. The result is 
engaging and informative – providing quick readability combined with the 
flexibility of multiple customisable displays.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 3 3 - 3 2
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Factory	 preset	 screen. For proof of the GT-R®’s dedication to 
performance, look no further than the factory preset screen – a 
dedicated stopwatch activated from the steering wheel. You can 
even store your times on a flash drive using the USB port in the 
centre console.

Five	customisable	performance	screens are designed to let the driver organise key information to 
their personal tastes. Choose from a variety of engine performance and efficiency parameters to 
cornering and acceleration/braking G-forces.

للضبلط.  قابللة  أداء  شاشلات  خملس 
طريقـة  بتنظيـم  للسـائق  لتسـمح  مصممـة 
عرض املعلومات األساسـية كيفما يشـاء. اخرت 
مـا حتـب معرفتـه من بـن جمموعة كبـرة من 
الوظائـف املتعلقـة بـأداء احملـرك، ومؤشـرات 
الكفـاءة اخلاصـة بقـوى التسـارع اجلانبـي عنـد 
الكبـح. أو  األمامـي  والتسـارع  االنعطـاف 

 معلومات
بسرعة الربق.

ـــائق. ومت  ـــام الس ـــرض أم ـــي تع ـــات الت ـــك املعلوم ـــيء، مبـــا يف ذل ـــوف يف كل ش ـــو نيســـان ®GT-R املأل تخطـــى مصمم
ـــا.  ـــي يحتاجه ـــات األداء الت ـــور كل معطي ـــى الف ـــائق عل ـــدم للس ـــا لتق ـــهل الوصـــول إليه ـــددة يس ـــات متع ـــر شاش تطوي
ـــارات  ـــة وخي ـــة فائق ـــع مرون ـــا بســـهولة م ـــي ميكـــن قراءته ـــات الت ـــن املعلوم ـــر م ـــة: عـــرض الكث ـــت النتيجـــة رائع وكان

ـــرض. ـــة الع ـــرة يف طريق كث

شاشلة مسلبقة الضبلط ملن املصنلع. للتأكد مـن التـزام ®GT-R بأعلـى مسـتويات األداء، مـا عليك سـوى النظر إىل الشاشـة مسـبقة الضبط 
مـن املصنـع، والتـي حتتـوي علـى مؤقـت زمنـي ميكـن تفعيلـه مـن عجلة القيـادة. وميكنـك أن تخـزن هـذه األزمنة علـى ذاكـرة حممولة عرب 

منفـذ USB موجـود يف لوحـة التجهيـزات املركزيـة.



Plasma Coating Bore 
Innovative plasma-sprayed bores are used in each cylinder instead of traditional 
cast-iron liners. This enhances cooling, reduces friction and weight, while 
maximising horsepower and increasing fuel-efficiency. Compared to the cast-
iron liner, the overall weight decreased by approximately 6.6 pounds (3 kg).

Oil Cooler with Thermostat  
For optimal control of engine cooling, the VR38 features a thermostatically 
controlled oil cooler system. A scavenger pump is employed to help keep oil 
flowing to the turbochargers, even during the strong lateral Gs experienced 
on a racecourse. 

 جتاويف مطلية بالبالزما 
ُتستخدم جتاويف مبتكرة ومطلية بالبالزما يف كل أسطوانة داخل احملرك بداًل من البطانة التقليدية املصنوعة من 
احلديد املسبوك، ما يزيد من كفاءة التربيد ويقلل االحتكاك والوزن،  بينما يزيد القوة احلصانية ويقلل من استهالك 

الوقود. ومبقارنتها مع بطانة احلديد املسبوك جند أن الوزن اإلجمايل قد أصبح أخف بـ 6.6 أرطال )3 كغ(. 

مربد زيت مع منظم حراري
لتحكـم مثـايل بتربيـد احملـرك، ميتـاز VR38 بنظـام تربيـد زيـت يتـم التحكـم بـه حراريًا. كمـا يحتوي احملـرك على 
مضخـة منظمـة لتسـاعد يف احلفـاظ علـى تدفـق الزيـت إىل وحـدات الشـاحن الوربينـي حتـى يف حـاالت التسـارع 

اجلانبـي الشـديد يف حلبات السـباق.

Dry Sump Lubrication System  
To ensure stable lubrication for the transmission even when cornering at high 
Gs, a dry sump lubrication system is employed. The system sprays transmission 
oil directly onto the gears, reducing friction and increasing reliability.

ATTESA E-TS® All-Wheel Drive System 
The ATTESA E-TS® is a Rear-Wheel Drive biased system that can vary torque 
split from 0:100 to 50:50 depending on speed, lateral acceleration, steering 
angles, tyre slip, road surface and yaw-rate. A GT-R®-specific yaw-rate feedback 
control measures the differences between the target yaw-rate calculated from 
steering angle and actual yaw-rate detected by the yaw-rate sensor and G 
sensor and adjusts torque bias to help follow the driver’s intended line.

VR38 Twin Turbo Engine 
An engine designed to answer the demands of a supercar for the 21st 
century, the VR38 is high-performance, while still fuel-efficient and 
conscious of the environment.

IHI Integrated Turbocharger 
An IHI turbocharger is mounted on each bank of the engine. By combining 
the exhaust manifold and turbocharger into a single unit, the amount of intake 
and exhaust is optimised. A larger intercooler is installed for more efficient 
cooling. To ensure there is no turbo lag as torque rises, high-precision 
electronic controls are employed.  

Closed Deck and Ladder Frame Structure  
The cylinder block features a closed deck for strength. For added strength, 
a ladder frame structure was also adopted to give the crankshaft added 
support, important for the engine’s massive torque. Magnesium alloy was 
selected for the oil pan and rocker cover for its light weight and strength.

Independent Intake and Exhaust System 
For higher horsepower and better response than a naturally aspirated engine, 
each side of the VR38 features its own turbocharger, intercooler, and catalyst. 
By employing an independent intake and exhaust system for each side of the 
V6, intake air flow is increased and exhaust back-pressure is decreased.

GT-R®	HIGH-PERFORMANCE	GUIDE

E N G I N E احملرك

ناقل احلركة

550 PS The perfect blend of  
size and power

GR6World’s first independent rear 
AWD transaxle

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 3 5 - 3 4
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

نظام تزييت بخزان جاف
للتأكـد مـن تزييـت ناقـل احلركـة بشـكل مثـايل حتـى عنـد املنعطفـات الشـديدة حيث قـوة التسـارع اجلانبـي تكون 
كبـرة، مت اسـتخدام نظـام تزييـت بخـزان جـاف. ويقـوم هذا النظـام برش الزيـت مباشـرة إىل نطاقات احلركـة لتقليل 

االحتـكاك وزيـادة الوثوقية.
 

 ATTESA E-TS® نظام الدفع على كامل العجالت
0:100 إىل 50:50 حسـب السـرعة،  نظـام ®ATTESA E-TS هـو نظـام دفـع خلفـي ميكـن أن يغـر توزيـع العـزم مـن 
والتسـارع اجلانبـي، وزاويـة التوجيه، وانـزالق اإلطارات، وسـطح الطريق، وزاوية االنحـراف. ويعمل نظـام التحكم بزاوية 
االنحـراف يف ®GT-R علـى قيـاس االختـالف بـن زاويـة االنحـراف املطلوبـة )التـي يتـم قياسـها مـن زاويـة توجيـه 
عجلـة القيـادة( وبـن زاويـة االنحراف الفعلية )التي يتم الكشـف عنها من خالل حسـاس زاوية االنحراف وحسـاس 

التسـارع اجلانبـي(، ليقـوم هـذا النظـام بتغيـر توزيـع العزم ملسـاعدة السـائق على البقـاء ضمن املسـار املطلوب.

VR38 حمرك مزدوج توربيني
حمـرك مصمـم لتلبيـة احتياجـات سـيارة خارقـة يف القـرن 21، ولـذا ميتاز بـاألداء العايل، واالسـتهالك االقتصـادي للوقود، 

ورفيـق بالبيئـة أيضًا.

IHI شاحن توربيني مدمج
مت تثبيـت الشـاحن التوربينـي IHI يف كل جهـة يف احملـرك. ومـن خـالل دمـج العـادم والشـاحن التوربينـي يف وحـدة 
مسـتقلة، ازدادت كفـاءة نظامـي الدخـل والعـادم معـًا. كمـا زودت السـيارة مبـربد أكـرب حجمـًا لزيـادة كفـاءة التربيـد. 

ولضمـان عـدم تباطـؤ الشـاحن التوربينـي بزيـادة العـزم، مت اسـتخدام نظـام حتكـم إلكـرتوين عـايل الدقـة.

منصة مغلقة وبنية هيكلية متدرجة
متتـاز وحـدة األسـطوانة مبنصـة مغلقـة توفـر املزيـد من القـوة. ولتعزيز هـذه القوة متـت إضافـة بنية هيكليـة متدرجة 
لتوفـر الدعـم ألعمـدة احملـرك، وهـو أمر يف غايـة األهمية نظـرًا لعزم احملـرك الهائل. وقد وقـع االختيار علـى املغنزيوم 

املسـبوك لصناعـة صفيحـة الزيـت وغطـاء الوحـدة املتأرجحة ملنحهما صالبـة فائقة ووزنـًا خفيفًا.

نظام مستقل لوحدة الدخل والعادم
لزيـادة القـوة احلصانيـة ورفـع مسـتوى اسـتجابة احملـرك، ميتـاز كل جانـب مـن جوانـب VR38 بشـاحن توربينـي 
خـاص بـه إىل جانـب مـربد وحمفـز. وقـد أتـاح النظـام املسـتقل لوحـدة الدخـل والعـادم يف كل جانـب مـن جوانـب 
احملـرك سداسـي األسـطوانات تدفـق مزيـد مـن الهـواء يف نظـام الدخـل وتقليـل الضغـط العكسـي علـى العـادم. 

 أول حمور خلفي مستقل يف العامل
ضمن نظام دفع على كافة العجالت

التناغم املثايل ما بني احلجم والقوة

GR6

T R A N S M I S S I O N

55٠ حصانًا

دليل أداء ®GT-R املتفّوق



0.26Cd High downforce with an  
ultra-low coefficient of drag

Anti-chipping Body Coating, Double Clearcoat, 
and Scratch Shield 
At the velocity the GT-R® can attain, even the smallest stones can cause 
extensive damage to the vehicle’s finish. To keep the GT-R® looking new, models 
finished in Deep Blue Pearl, Gun Metallic, Solid Red and Super Silver feature 
an innovative anti-chipping coating applied to the top of the front grille and 
the front of the rear fender – the two places most prone to chipping during 
driving, the body and bumper. In addition, a double clearcoat helps protect 
the finish. Vehicles finished in Pearl White, Jet Black and Regal Red feature 
a Scratch Shield, a clearcoat that is more scratch resistant compared to 
conventional clearcoats, helping the vehicle maintain its new look for a longer 
period of time. The paint also repairs fine scratches, restoring the vehicle’s 
surface close to its original state. For 2016, visual appeal is heightened with 
the addition of a new body colour called Regal Red.

Lightweight ,
yet incredibly strong 

Aerodynamics figured prominently in the development of the GT-R.® Generally, 
the lower the coefficient of drag (the resistance to air), the lower the down-
force, which aids grip and handling. Thanks to the GT-R®’s Premium Midship 
Package, the GT-R® was able to create a strong downforce while capping 
the Cd at 0.26. And by using aerodynamics to actively cool the powertrain 
and brakes, a better overall performance was made possible. 

B O DY

A E R O DY N A M I C S

Multi-material Body Structure  
The GT-R®’s body gets maximum strength from 
Carbon Aluminum Die-cast Steel,1 a combination of 
carbon fibre, die-cast aluminum and steel.

For structural rigidity, aluminum die-cast door 
inner panels are employed to decrease the 
amount of deformation during a crash. Die-cast 
aluminum is also used for the front strut housing 
and in the front suspension. For added structural 
rigidity, the suspension’s strut tower bar is made 
of a lightweight carbon composite containing 
aluminum honeycomb.

Hyper LED Driving Lights 
For greater visibility from other vehicles, the GT-R® features Hyper LED 
Driving Lights. Despite their compact size, the LED lights are highly visible, 
even in broad daylight.

حظـي تطويـر اآليروديناميكيـة باهتمـام بالـغ خـالل تطويـر ®GT-R، ويف احلالـة العامة، كلمـا قل معامل اجلـر )مقاومة 
الهـواء( كلمـا قّلـت القـوة الضاغطـة السـفلية، مـا يزيـد مـن التشـبث والتحكـم معـًا. وبفضـل اجملموعـة الفاخـرة يف 
®GT-R، متكنـت املركبـة مـن الوصـول إىل قـوة ضغـط سـفلية مذهلـة مع احلفـاظ على معامـل مقاومة الهـواء بقيمة 
منخفضـة للغايـة )0.26(. كمـا ازداد األداء روعـة مـن خـالل اسـتخدام املزايـا اآليروديناميكيـة لتربيـد كّل مـن خط نقل 

القـوة واملكابـح بشـكل فعال.

بنية هيكلية من مواد متعددة
األملنيـوم  كربـون  فـوالذ  مـن  الفائقـة  ®GT-R صالبتـه  هيـكل  يسـتمد 
املقطـوع، وهـو مزيـج أليـاف الكربـون، واألملنيـوم ذي احلـواف املقطوعـة، 

والفـوالذ. 

ولضمـان متانـة الهيـكل، مت تعزيـز لوحـات األبـواب الداخليـة بأملنيـوم 
مقطـوع احلـواف لتقليـل تشـوه الشـكل يف حـال االصطـدام. ويسـتخدم 
األملنيـوم مقطـوع احلـواف أيضـًا يف حامـل املصـد األمامـي ونظـام التعليق 
يف األمـام. ويف سـبيل دعـم صالبـة الهيـكل، فـإن قضيـب املصـد يف نظام 
التعليـق مصنـوع مـن مركبـات كربـون خفيفة الـوزن حتتوي على شـبك 

أملنيـوم مصمـم بهندسـة حتاكـي خليـة النحل.

اآليروديناميكية

قوة ضاغطة سفلية عالية
ومعامل مقاومة هواء منخفض

معامل مقاومة 
الهواء ٠.٢6

الهيكل

وزن خفيف وقوة فائقة

LED أضواء قيادة فائقة
جلعلهـا ملحوظـة أكـرث مـن قبـل املركبـات األخـرى، متتـاز ®GT-R بأضـواء LED فائقـة. ورغـم صغر حجمهـا إال أنها 

تلفت االنتباه حتى يف ضوء النهار. 

طالء هيكل مقاوم للتقّشر، ومزدوج احلماية، مع درع مقاوم للخدوش
يف السـرعات الهائلـة التـي ميكـن أن تسـر بهـا ®GT-R، ميكـن للحصـى الصغرة أن تسـبب للهيكل أضـرارًا كبرة. 
وللحفـاظ علـى تألـق ®GT-R ومظهرهـا اجلديـد، مت تزويـد املوديـالت املطليـة بـاألزرق اللؤلـؤي العميـق، أو املعـدين 
البـارودي، أو األحمـر الصلـب، أو الفضـي الفائـق، بطـالء مضـاد للتقشـر يف مقدمـة الشـبك ومؤخـرة املصـد، وهمـا أكرث 
منطقتـن معرضتـن للتقشـر خالل القيـادة، إضافة إىل الهيـكل واملصد. وتسـاعد طبقة احلماية املزدوجـة على حماية 
ملسـات الطـالء اجلماليـة. أمـا املركبـات ذات الطـالء، األبيـض اللؤلـؤي، األسـود اجليـت، واألحمـر امللكـي، فتـم تزويدهـا 
بـدرع مقـاوم للخـدوش، وهـو طبقـة حمايـة أكـرث مقاومـة للخـدوش مقارنـة بطـالء احلمايـة التقليـدي، ما يسـاعد يف 
احلفـاظ علـى مظهـر السـيارة اجلديـد فـرتة أطول من الزمـن. كما أن الطـالء يصلح الشـقوق واخلدوش الصغـرة إلعادة 
سـطح السـيارة إىل أقـرب مـا ميكـن مـن مظهرهـا اجلديـد. ويف طـراز عـام 2016، مت تعزيز تفـرد املظهر اخلارجـي بلون 

جديـد للهيـكل... األحمـر امللكي.

GT-R®	HIGH-PERFORMANCE	GUIDE دليل أداء ®GT-R املتفّوق
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15"  
ROTORS

Calipers machined from 
a single ‘monoblock’  
of aluminum.

The Nissan GT-R®’s rigid forged aluminum 20-inch wheels, manufactured 
by RAYS,® utilise knurling inside the wheels helps keep the tyres from slipping 
around the wheels under heavy acceleration or braking. The wheels feature 
a premium dark (near black) finish, which provides a high-quality, high-
performance look. 

Stopping power is provided by a 
high-performance braking system 
developed by Nissan for the GT-R.® 
The system features Brembo® 
monoblock 6-piston front and 
4-piston rear calipers. 

15.40-inch front and 15.0-inch rear  
Brembo® full-floating cross-drilled 
two-piece rotors and low-steel high- 
stiffness brake pads minimise fade 
and provide intense stopping 
performance. The calipers utilise 
racecar-style radial mounting to 
minimise caliper flex during 
extreme braking.

The heart of the GT-R®’s anytime, anywhere performance, the system allows 
adjustment of the settings at a touch of a fingertip. The transmission, shock 
absorbers and VDC stability control can each be shifted into three modes: 
‘R’ mode, ‘NORMAL’ mode and individual modes for each system. Combined 
with the choice of automatic or manual shifting, these modes give the driver 
exhilarating performance and control, whether on the circuit, on the highway 
in the rain or snow, even on rough road surfaces on city streets. 

From a smooth, civilised ride to racetrack-ready 
performance at the touch of a button.

Handling duties are managed by a sophisticated 4-wheel independent 
suspension system mounted to high-precision 6-point front and rear 
subframes. A special Bilstein® DampTronic® driver-adjustable shock absorber 
system utilises multiple vehicle information systems to provide appropriate 
damping forces and a high level of control for a variety of driving situations. 

Chassis development also has been continued for 2016, enhancing the sense 
of ‘grabbing the road’ and enhanced high-speed handling. The front suspension 

link bush location has been changed, and with a new 
anti-roll bar, the front roll-centre height has been 
reduced, along with a change in spring and shock 
absorber specifications to lower the centre of gravity.  

The DampTronic® system features three driver- 
selectable settings – Normal; Comfort, for maximum 
suspension compliance; or R for sporty driving. For 
2016, the suspension tuning has been revised to 
provide a smoother, more refined ride that also 
enhances the tyres’ ability to remain in contact with 
the road. The system is exceptionally advanced 
– the electronic controller of the damping force 
optimally manages 11 types of vehicle data.

The GT-R® runs on Dunlop® SP Sport Maxx GT 
600 DSST CTT ultra-high performance run-
flat nitrogen-filled tyres designed to match the 
suspension characteristics. Standard tyre sizes are 
255/40ZRF20 front and 285/35ZRF20 rear. Taking 
advantage of GT-R®’s anytime, anywhere capability, 
optional Dunlop® SP 7010 all-season run-flat tyres 
are offered as part of the Cold Weather Package.

S E T U P  S W I TC H

C H A S S I S

Street to Track  
at Your Fingertips.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 3 9 - 3 8

يتـم تأديـة املهـام الصعبـة بـكل سـهولة بفضـل نظـام الدفـع الرباعـي املتطـور مـع نظـام التعليـق املسـتقل الـذي يتـم 
احتضانـه مـن خـالل 6 نقـاط أماميـة غايـة يف الدقـة مـع هيـاكل فرعيـة يف اخللـف. وميتاز النظـام اخملمـد للصدمات 
Damp Tronic® System والـذي ميكـن تعديلـه مـن قبـل السـائق باسـتخدامه أنظمـة متعـددة ملعلومات السـيارة 

يف سـبيل توفـر قـوى تخميـد مناسـبة ومسـتويات عاليـة مـن التحكـم يف خمتلـف ظـروف القيـادة.

واسـتمرت مسـرة تطوير الهيكل يف العام 2016، لتحسـن إحسـاس »التشـبث بالطريق« وزيادة التحكم يف السـرعات 
العاليـة. وقـد مت تغيـر رابـط نظـام التعليـق يف األمام، ومـع القضيب اجلديـد املقاوم لالنقـالب مت تخفيـض ارتفاع مركز 
االنقـالب، إىل جانـب تغيـر مواصفـات النوابـض وخممـدات الصدمـات لتخفيـض 

مركـز ثقلها.

ميتـاز نظـام Damp Tronic® System بثالثـة أوضاع ميكن للسـائق االختيار فيما 
بينهـا – الوضـع العـادي، ووضـع الراحـة املتوافـق إىل أقصـى حـد مـع نظـام التعليـق، 
والوضـع R. ويف العـام 2016، مت تطويـر نظـام التعليـق ليوفـر املزيـد من الراحـة وفخامة 
الركـوب، وكذلـك بالنسـبة لإلطـارات التـي مت زيادة تشـبثها بسـطح الطريـق. وميتاز 
هـذا النظـام بتطـوره الفائـق، إذ يقوم نظـام التحكم اإللكـرتوين بقوة التخميـد بإدارة 11 

نـوع مـن معطيات السـيارة.

إطـارات دنلـوب  الرياضيـة فائقـة األداء 
مـع ميـزة السـر حتـى لـو نفـذت مـن الهـواء، ُتمـأ بالنرتوجـن ومصممـة لتتوافـق 
 255/40ZRF20 بتناغـم تـام مـع نظـام التعليـق. مقـاس اإلطـارات القياسـي هـو
 GT-R® 285/35 يف اخللـف. ولالسـتفادة القصـوى مـن قـدراتZRF20يف األمـام و
 SP 7010 التـي حتملـك إىل أي مـكان وزمـان، ميكـن اختيـار إطـارات دنلـوب
املناسـبة لـكل الفصـول مـع ميـزة السـر حتـى لـو نفـذت مـن الهـواء، مـع جمموعـة 

الطقـس البـارد .

الشاسيه

GT-R®	HIGH-PERFORMANCE	GUIDE

من سالسة القيادة يف املدينة إىل شراسة أداء السباق بلمسة زر واحد

RAYS، وهي حتتوي يف  قبل  بوصة، مصنعة من   20 املسبوك مقاس  األملنيوم  ®GT-R بعجالت من  نيسان  متتاز 
الداخل على حبيبات بارزة تساعد على حماية العجالت من االنزالق عند التسارع الشديد أو التوقف املفاجئ. كما 

متتاز العجالت بلمسات داكنة وفاخرة )ضاربة إىل األسود(، ما يعزز مظهر األداء الفائق واجلودة الفاخرة.

.GT-R® لسيارة  خصيصًا  نيسان  قبل  من  مطور  األداء  عايل  مكابح  نظام  عن  الهائلة  التوقف  قوة   تنجم 
وميتاز نظام املكابح بـ 6 سماّكات برميبو أحادية احلجرة للمكابس األمامية و 4 للمكابس اخللفية.

دّوارات برميبو مؤلفة من قطعتن مثقبتن بشـــكل 
للـــدوران بشـــكل كامل مقاس وقابلتيــــن   متقابل 
15.40 بوصـــة يف األمـــام و15 بوصـــة يف اخللـــف، مع 
الفوالذ  قواعـــد مكابح فائقـــة الصالبـــة منخفضـــة 
تقلـــل مـــن تخميـــد احلركـــة وتوفـــر قـــوة توقف 
الســـماكات حاضنات شعاعية  مذهلة. وتســـتخدم 
حتاكـــي مثيالتها يف ســـيارات الســـباق لتقليل انحناء 
الســـّماكات أثنـــاء اســـتخدام املكابح بقوة شـــديدة.

من الشارع إىل حلبة السباق بلمسة زر

دّوارات
١5 بوصة

 السماكات مصنوعة من 'حجرة أحادية'
من األملنيوم.

مفتاح التهيئة

ألن ®GT-R صممت لتتفوق يف كل مكان وزمان، ميكنك بلمسة زر واحدة ضبط اإلعدادات كما تريد. وميكن 
ضبط ناقل احلركة، وخممدات الصدمات، ونظام التحكم الديناميكي بالسيارة يف 3 وضعيات: الوضع (R)، والوضع 
تتيح هذه  اليدوي،  أو  األتوماتيكي  الناقل  بن  االختيار  مع  تأتي  وألنها  ووضع شخصي خاص.   ،(Normal) العادي 
األوضاع للسائق االستمتاع الكامل باألداء والتحكم، سواء يف مضامر السباق، أو الطرق السريعة، أو حتت املطر أو الثلج، 

أو فوق األسطح غر املستوية أو حتى يف شوارع املدينة.

دليل أداء ®GT-R املتفّوق



So advanced, it can even make you  
a better driver. 

متطورة لدرجٍة جتعلك سائقًا أفضل.

Multi-Function Metre 
On the centre display, a 7-inch wide LCD monitor, the multi-function metre, 
displays the vehicle condition and driving log. For example, when driving on a 
circuit, the system gives the driver mechanical information to have complete 
knowledge of the condition of the car. The braking and steering display 
shows the corresponding log on lateral G and vertical G for 20 seconds. 
A recording feature with playback lets the driver see how they were able to 
control the car during cornering, or how much unnecessary movement took 
place – information that can be used to improve driver technique.

Developed exclusively for GT-R,® the new headlights feature four LED units 
to create an extremely natural light, replicating daylight, while also offering 
increased illumination. The super-wide-beam headlights expand the area 
of illumination toward the sides of the front of the car, enhancing visibility, 
especially when cornering. The headlights also adjust their illumination pattern 
relative to vehicle speed – vital at the ultra-high speeds the GT-R® can reach. 
The super-wide-beam’s range is so expansive that front fog lights are no 
longer necessary. And while the headlights are great for the driver, they are 
also considerate of others – the three supporting reflectors illuminate a large 
area of the side of the car without blinding oncoming traffic.  

RECARO® 

SEATS The Inter face Between  
Driver and GT-R .® 

C O C K P I T

The combination uses meshing gears as its motif. The tachometre is placed 
in the centre, with the large-scale shift indicator on the upper right. Supports 
the driver with immediate adaptability when driving on the circuit. 

The standard for comfort and control. On select GT-R® models, the front 
driver and passenger seat are designed by legendary manufacturer Recaro.® 
Deep bolsters are designed to hold the driver and passenger in place, even 
during the most strenuous cornering. Superb support also makes the Recaro® 
an excellent seat for grand touring. On the GT-R® Black Edition, the seats 
are leather-appointed in a black and red contrasting colour scheme.  

LED
  Super-wide-beam Headlights . 

A Revolution in Il lumination.  

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 4 1 - 4 0

GT-R®	HIGH-PERFORMANCE	GUIDE

حجرة القادة
تسـتخدم جمموعـة مـن العـدادات كمحّفـز علـى اكتشـاف روعـة األداء. يتوضـع عـداد سـرعة دوران احملـرك مـع 
مقيـاس كبـر لنقـل السـرعة يف اجلهـة العلوية اليمنـى، ما يتيح للسـائق قراءة معطياته بكل سـهولة يف مضمار السـباق.

مصممـة حصريـًا لسـيارة ®GT-R، متتـاز املصابيـح األماميـة اجلديـدة بأربـع وحـدات LED لتوفـر إضـاءة طبيعيـة إىل درجـة 
مذهلـة حتاكـي ضوءالنهـار، فضـاًل عـن إنـارة أفضـل. كمـا أن املصابيـح األماميـة توفـر إضـاءة علـى نطـاق عريـض جـداً يغطي 
جوانـب السـيارة مـن األمـام، مامينـح السـائق رؤيـة أفضـل بكثـر والسـيما عنـد املنعطفـات. كمـا أن هـذه املصابيـح اجلديدة 
تضبـط منـط اإلضـاءة حسـب سـرعة السـيارة، وهـو أمـر مهـم يف السـرعات العاليـة التـي ميكـن أن تصلهـا ®GT-R. ومتتاز 
منطقـة اإلضـاءة التـي تغطيهـا املصابيـح األماميـة بأنهـا عريضـة جـدًا لدرجـة تغنـي عـن اسـتخدام مصابيـح الضبـاب. ورغم 
أهميـة هـذه املصابيـح بالنسـبة للسـائق، إال أنهـا تراعـي األخريـن أيضـًا – إذ أن العاكسـات الثالثـة تضـيء مسـاحة أكـرب علـى 

جوانـب السـيارة مـن األمـام دون أن تسـبب مشـكلة يف الرؤيـة للسـائقن القادمـن مـن اجلهـة األخـرى.

عداد متعدد الوظائف
شاشـة عـرض LCD يف الوسـط مقـاس 7 بوصـات. يعرض العـداد متعدد الوظائف حالة السـيارة ومعلومـات القيادة. 
فمثـاًل عنـد القيـادة يف حلبـة سـباق، يعـرض النظام احلالـة امليكانيكية الكاملة للسـيارة ليبقي السـائق علـى اطالع تام. 
وتعـرض شاشـة املكابـح والتوجيـه املعلومات املتعلقة بقوة التسـارع والتسـارع اجلانبـي واألفقي لعشـرين ثانية. وبفضل 
ميـزة تسـجيل املعلومـات يسـتطيع السـائقون معرفـة درجـة حتكمهـم عنـد املنعطفـات، أو احلـركات غـر الضرورية 

التـي قامـوا بها، ما يسـاعدهم علـى حتسـن تقنياتهم اخلاصـة بالقيادة.

الراحـة والتحكم سـمتان قياسـيتان يف ®GT-R. ويف طـرازات خمتارة من ®GT-R مّت تصميم مقعدي السـائق والراكب 
األمامـي مـن قبـل شـركة ريـكارو العريقـة. إذا تأتي هذه املقاعـد بفرش عميق ووثـر يحتضن كاًل من السـائق والراكب 
األمامـي يف مكانهمـا حتـى يف أشـد املنعطفـات قسـوة. ومتتـاز مقاعـد ريـكارو أيضـًا بدعم مذهـل يجعلهـا االختيار 
األمثـل للسـباقات والرحـالت الطويلـة علـى حـد سـواء. ويف إصـدار Black تأتـي مقاعـد ®GT-R بفـرش جلـدي 

باللونـن األسـود واألحمر.

GT-R®صلة الوصل بني السائق و

مصابيح أمامية توفر إضاءة على نطاق عريض.

ثورة يف عامل اإلضاءة.

مقاعد 
ريكارو

 أضواء قيادة
LED فائقة

دليل أداء ®GT-R املتفّوق



Professional driver. Closed course. Obey all traffic laws, always drive safely and wear your seatbelt. Damage resulting from racing, competitive driving, track and/or airstrip use not covered by warranty. See your 
New Vehicle Limited Warranty and Owner’s Manual for proper vehicle operation and complete warranty details. 

 ســائق حمــرتف، مضمارمغلــق. اتبــع قوانــن الســر وُقــدد ائمــًا بأمــان وارتــدي حــزام األمــان. األضرارالناجمــة عــن السباق،القيادةالشرســة،القيادةعلى مضامرالســباق و/أواحللبــات غرمغطــاة يف الضمــان. راجــع الضمــان احملدود لســيارتك اجلديــدة ودليل املالــك لتعرف كافة
التفاصيل املتعلقة بالسيارة والضمان.

أزرق لؤلؤي داكن
Deep	Blue	Pearl

معدين بارودي
Gun	Metallic

أسود
Jet	Black

أحمر بركاين أحمر ذهبي
Vibrant	Red Red	Gold

أبيض لؤلؤي
White	Pearl

فضي سوبر
Super	Silver

Seat Colour

Alloy wheel 
Options

Body Colour

Pure Edition / Premium Edition

Pure Edition / Black Edition

Premium طراز / Pure طراز

Black طراز / Pure طراز

Premium طراز

Premium طراز Black اختياري لطراز

Black طراز Premium طراز Black طراز

 مقاعد كومبي من اجللد
مع ملسات السويد باللون اللؤلؤي

Leather with pearl suede 
combi seat 

 مقاعد حصرية من جلد
ريكارو باللون األسود

 مقاعد فاخرة
باللون العاجي – اختياري

 مقاعد حصرية من جلد ريكارو بالكامل
طراز SpecV مصنوعة من الكربون – اختياري 

Black edition exclusive 
RECARO seat

Premium Ivory – Option Full Leather SpecV type 
exclusive RECARO carbon 

bucket seat – Option 

Premium Edition

Premium Edition Option For Black Edition

Black Edition Premium Edition Black Edition

 مقاعد فاخرة
باللون األحمر – اختياري

Premium Red – Option

ألوان الهيكل 

ألوان املقاعد

Colour	Variation	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 اختيارات األلوان		

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 4 3 - 4 2
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

6 Spoke Opal Black Chrome Colour_rays 
Alumi Forged Wheel W/Cap

20 Spoke Hyper Blue Black Chrom 
Colour_rays Alumi Forged Wheel W/Cap

10 Spoke Hyper Titan Colour_rays
Alumi Forged Wheel W/Cap

 خيارات
عجالت األملنيوم

 عجالت RAYS ذات عشرة أضالع  مصنوعة من األملنيوم
املطروق ومطلية بلون هايرب تيتانيوم ومزودة بأغطية للعجالت

 عجالت RAYS ذات عشرين ضلع  مصنوعة من األملنيوم املطروق ومطلية
بلون هايرب كروم مع تطعيمات باللون األزرق واألسود ومزودة بأغطية للعجالت

عجالت RAYS ذات ستة أضالع  مصنوعة من األملنيوم املطروق 
ومطلية بلون أوبال كروم واللون األسود ومزودة بأغطية للعجالت



Specifications	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 املواصفــات Specifications	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 املواصفــات
Dimensions,	Weight,	Capacity	&	Performance	 األبعاد، األوزان، السعة واألداء

Body Type Coupe – 2 Doors  كوبيه - بابني نوع الهيكل

Grade Pure Edition Premium Edition Black Edition الطراز

Final Drive Ratio Front 2.9375 األمام | Rear 3.7000 اخللف النسبة النهائية

Limited Slip Differential -1.5Way Mechanical LSD | 1.5 مفاضل ميكانيكي حمدود االنزالق املفاضل حمدود االنزالق

Front Suspension  Double-Wishbone with Aluminum (forged) upper arms and upper links | مزدوج مع وصالت وأذرع علوية من األملنيوم املطروق نظام التعليق األمامي

Rear Suspension Multi-Link with Aluminum (forged) upper arms | )متعدد الوصالت مع أذرع علوية من األملنيوم )املطروق نظام التعليق اخللفي

Front Shock Absorbers Bilstein adaptive damptronic | Bilstein خمّمدات متكّيفة طراز خمّمدات الصدمات األمامية

Rear Shock Absorbers Bilstein adaptive damptronic | Bilstein خمّمدات متكّيفة طراز خمّمدات الصدمات اخللفية

Curb Weight  1740 kg كجم وزن الهيكل

Weight Distribution (Front/Rear) 53_54/47_46 % توزيع الوزن على احملورين األمامي/اخللفي

Gross Vehicle Weight 2200  kg كجم وزن السيارة اإلجمايل

Max. Axle Weight (PAW) Front 1080  kg كجم الوزن األقصى للمحور األمامي

Max. Axle Weight (PAW) Rear 1165  kg كجم الوزن األقصى للمحور اخللفي

Overall Length 4650 mm ملم الطول اإلجمايل

Overall Width 1895 mm ملم العرض اإلجمايل

Overall Height 1370 mm ملم االرتفاع اإلجمايل

Wheelbase 2780 mm ملم قاعدة العجالت

Track Width (Front) 1590 mm ملم عرض املسار )يف األمام(

Track Width (Rear) 1600 mm ملم عرض املسار )يف اخللف(

Turning Circle (Wall To Wall) 12103 mm ملم دائرة االلتفاف 

Coefficient of Drag (CD) 0.26 معامل مقاومة الهواء

Minimum Ground Clearance 105 mm ملم االرتفاع األدنى عن األرض

Approach Angle 9.8 degrees درجة زاوية ارتفاع املقدمة

Departure Angle 16.5 degrees درجة زاوية ارتفاع املؤخرة

Luggage Space Min. Length/Max. 695/840 mm ملم حجم مساحة األمتعة  - الطول األدنى/ األقصى

Luggage Space Min. Width/Max.Width 795/1470 mm ملم حجم مساحة األمتعة - العرض األدنى/ األقصى

Luggage Space Min. Height/Max. 430/520 mm ملم  حجم مساحة األمتعة - االرتفاع األدنى/ األقصى

Luggage Capacity (VDA) 315 L لرت  حجم مساحة األمتعة

Fuel Tank Capacity 74 سعة خزان الوقود

Steering
عجلة قيادة تعتمد نظام اجلريدة املسننة والرتس، يتّم التحكم بها إلكرتونيًا، حّساسة لسرعة السيارة ومعززة آليًا

Electronically Controlled Rack & Pinion With Vehicle-Speed-Sensitive Power Assist
نظام عجلة القيادة

Steering Turns (Lock To Lock) 2.4 دورات عجلة القيادة )من القفل إىل القفل(

Brakes
أقراص مثقبة مع سماكات متقابلة من األملنيوم املسبوك )6 مكابس يف األمام و 4 يف اخللف(

Ventilated Discs With Opposed And Cast Aluminium Caliper (6 Pistons For Front And 4 Pistons For Rear)
املكابح

Front Brakes Diametre and Thickness 390 X 32.6 mm ملم نصف قطر وسماكة املكابح يف األمام 

Rear Brakes Diametre and Thickness 380 X 30 mm ملم نصف قطر وسماكة املكابح يف اخللف

Wheel and Tyre size 255/40 ZRF20 (Front  ), 285/35 ZRF20 (Rear  ) / 20”X10”(Front  ),20”X10.5”(Rear  ) حجم اإلطارات والعجالت

Fuel Consumption (L/100km)* 11.7 معدل استهالك الوقود )لرت/١٠٠ كم(*

CO2 Mass Emission 278 g/km CO2 كتلة انبعاث

Max. Speed 315 km/H السرعة القصوى

Mechanical	Features	 املواصفات امليكانيكية

Body Type Coupe – 2 Doors  كوبيه - بابني نوع الهيكل

Grade Pure Edition Premium Edition Black Edition الطراز

Seating Capacity - Persons 4 سعة اجللوس - أشخاص

Engine Code VR38DETT رمز احملرك

Number of Cylinders & Configuration V6 Twin Turbo ست أسطوانات  مع حمرك توربيني مزدوج عدد األسطوانات

Displacement 3.8 السعة

Valves Per Cylinder 4 عدد الصمامات لكل أسطوانة

Cam Design DOHC Continuously Variable Valve Timing | عمود كامات علوي مزدوج  مع نظام التحكم املستمر بالتوقيت املتباين للصمامات تصميم الكامة

Engine Capacity 3799  سعة احملرك سم مكعب

Bore & Stroke 95.5 X 88.4 mm ملم القطر × الشوط

Max. Engine Power 550PS (404kw) @ 6,400rpm القوة القصوى

Max. Torque 64,5 kg-m (628Nm) 3200-5800rpm العزم األقصى

Compression Ratio 9.0:1 معدل الضغط

Fuel Type
 

Unleaded Petrol (98 Ron) – Optimum Performance Reached With RON Above 98
نوع الوقود

Ignition System Nissan Direct Ignition System | نظام الوقود نظام نيسان حلقن الوقود املباشر

Fuel Supply Multi Point Injection | حقن الوقود نظام حقن الوقود متعدد النقاط

Emissions Certification Level Euro IV | 4 يورو درجة االنبعاثات املوثقة

Emissions Control System -3Way Catalyst And Secondary Air Injection System |  نظام التحكم باالنبعاثات حمفز بثالثة اجتاهات ونظام حقن الهواء الثانوي

Drive Configuration Independent Transaxle 4WD | نظام دفع رباعي مع عمود مستقل نظام الدفع

Transmission Gr6 Dual Clutch Transmission |  ناقل احلركة  نظام تبديل سرعة مزدوج

Gear Ration

1St 4.0565   
2Nd 1.3016   
3Rd 1.5950  
4Th 1.2486  

5Th 1.0012  
6Th 0.7964  

Reverse 3.3833 

مستويات ناقل احلركة

Safety:
• Nissan Advanced Airbag Technology with dual-stage front driver 

and passenger airbags
• Driver and front-passenger side-impact airbags and roof-mounted curtain 

airbags
• Front seats belts with pretensioners and load limiters
• 3-point ALR/ELR seat belt system (ELR for driver)
• Zone Body construction with front and rear crumple zones
• Hood buckling creases, pipe-style steel side-door guard beams, and 

energy-absorbing steering column
• ATESSA ET-S 4-Wheel Drive with Electronic Traction Control
• Vehicle Dynamic Control (VDC)
• Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
• Nissan Vehicle Immobiliser System
• Rear View Camera

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 4 5 - 4 4
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

السالمة :
 

نظام نيسان املتطّور للوسائد الهوائية مع وسائد هوائية ثنائية مراحل االنتفاخ للسائق والراكب   •
األمامي

وسائد هوائية للحماية من الصدمات اجلانبية للسائق والراكب األمامي ووسائد هوائية ستارية  • 
مدمـجة فـي السقف

أحزمـة أمـان ثالثية النقاط للمـقاعد األمامية مع وحدات شد مسبق وحمددات للضغط  •
حزام أمان مع آلية سحب للربط الطارئ لأحزمة (ELR) وآلية سحب للربط  • 

( ) (ALR) التلقائي
بنية الهيكل مع مناطق حتطم يف األمام واخللف  •

وحدات منحنية لتثبيت غطاء احملرك، مصدات فوالذية أنبوبية الشكل على األبواب اجلانبية،  • 
وعمود قيادة خمّمد للصدمات

نظام الدفع الرباعي ATTESA ET-S مع نظام التحكم اإللكرتوين بالتشبث   •
(VDC) نظام التحكم الديناميكي بالسيارة  •

(TPMS) نظام مراقبة ضغط الهواء يف اإلطارات  •
نظام نيسان ملنع تشغيل احملرك  •

كامرا الرؤية اخللفية  •

 وقود خال من الرصاص  ويكون األداء مثاليًا باستخدام الوقود الذي تزيد درجته عن 



TO	BE	CONTINUED... ُيلتلبللللع...
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 4 7 - 4 6

قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.


