
حتتفظ شركة نيسان موتور احملدودة بحقها يف إجراء أية تعديالت بدون إشعار وذلك فيما يتعلق باأللوان واملعدات والتجهيزات أو املواصفات املوضحة يف هذا الكتيب أو يف إيقاف إنتاج طرازات 
حمددة. قد تختلف ألوان الســيارات احلقيقية قلياًل عن األلوان املبينة يف هذا الكتيب. تختلف املواصفات من بلد آلخر طبقًا لظروف الســوق احمللي. الرجاء مراجعة املوزع أو الوكيل احمللي لكي 

تضمن أن السيارة املسلّمة تتوافق مع احتياجاتك ومتطلباتك وتوقعاتك.

Nissan Motor Co. Ltd. reserves the right to make any changes without notice concerning colours, equipment or 
specifications detailed in this brochure, or to discontinue individual models. The colours of vehicles delivered may 
differ slightly from those in this brochure. The specifications vary for different countries depending on local market 
conditions. Please consult your local dealer to ensure that the vehicle delivered accords with your expectations.
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Specifications املواصفات

Body Colours ألوان الهيكل اخلارجيSeat Upholstery خامة تنجيد
Materials املقاعد

جلد پي ڤي سي )رمادي زيتوين(
PVC Leather (Olive Grey)

موكيت )رمادي زيتوين(
Moquette (Olive Grey)

قماش منسوج )رمادي زيتوين(
Woven Fabric (Olive Grey)

قد تختلف ألوان الهيكل و خامة تنجيد املقاعد بعض الشيء عن اللون األصلي نظرًا إلمكانيات الطباعة.
Paint and fabric representations may vary slightly from actual applications due to limitations of the print 
production process.

(KH3) أسود
Black (KH3)

(QM1) أبيض
White (QM1)

(EY0) ذهبي فاحت
Light Gold (EY0) Silver (KY0)

(KY0) فضي 

Feel the difference a roomy cabin 
makes, especially over long periods.

 تلمس الفارق الذي متنحك إياه املقصورة الرحبة،
وخاصة يف الرحالت الطويلة.

Take command with read-at-a-glance 
gauges and right-at-hand controls.

 حتكم بقيادته بفضل العدادات الواضحة القراءة
Cooler box (Optional)واملفاتيح الواقعة يف متناول اليد.

صندوق تربيد )اختياري(
Sub-Fuel Tank
خزان وقود إضايف

Mechanical Features املواصفات امليكانيكية

Engine

Model TB48DE الرمز

احملرك

Type Twincam24Valve النوع
Bore x Stroke mm 99.5X102.0 ملم القطر × الشوط
Displacement cc 4759 سم3 السعة  
Max. power (Gross) hp/rpm 280/4800 (Gross) حصان/ د.د.  القوة القصوى )إجمايل(   
Max. torque (Gross) kg-m/rpm 46.0/3600 (Gross) كج-م/ د.د. العزم األقصى )إجمايل(  
Compression ratio 9 معدل الضغط

Fuel system
ECCS، نظام التحكم اإللكرتوين بحقن الوقود

ECCS,electronic fuel injection control
نظام الوقود

Transmission 5M/T
علبة ناقل حركة خماسي السرعات مع شبكة مزامنة على جميع الرتوس. ذراع ناقل احلركة املثبت باألرضية     

5-speed gearbox with synchromesh on all gears. Floor mounted shift lever. 
Gear ratios : 1st 4.085, 2nd 2.353, 3rd 1.426, 4th 1.000, 5th 0.881, Rev 3.806

خماسي يدوي ناقل احلركة

Transfer gear ratio 2.020 / 1.000 نسبة مستويات ناقل احلركة
Final gear ratio 5M/T 4.111 خماسي يدوي مستوى ناقل احلركة األخري
Steering  Power Steering | عجلة قيادة آلية نظام عجلة القيادة

Suspension
Front  3-Link Coil type | طراز حلزوين ثالثي الوصالت األمامي أنظمة التعليق
Rear  Coil | طراز حلزوين اخللفي

Brakes
Service

Front  Ventilated Disc | أقراص مهواة األمامية
التشغيل

Rearاملكابح  Ventilated Disc | أقراص مهواة اخللفية
Parking  Mechanically operated on propeller shaft | تشغيل ميكانيكي على احملور اخللفي التوقف

Dimensions, Weight & Capacity األبعاد، األوزان والسعة
Engine TB48DE احملرك

Overall Length
Normal mm 5165 ملم عادي

الطول اإلجمايل
with Rr Step Bumper mm 5285 ملم مع دعامية بدرجة خلفية

Overall width mm 1950 ملم العرض اإلجمايل
Overall Height mm 1850 ملم االرتفاع اإلجمايل
Wheelbase mm 2970 ملم قاعدة العجالت

Tread
Front mm 1605 ملم األمامي

مداس اإلطارات
Rear mm 1625 ملم اخللفي

Seating capacity persons 3 أشخاص سعة اجللوس
Min. road clearance mm 190 ملم االرتفاع األدنى عن األرض
Min. turning radius (curb to curb) m 6.1 م احلد األدنى لنصف قطر الدوران )قطر االلتفاف( 
Gross vehicle weight kg 3003 كج وزن السيارة اإلجمايل
Curb weight kg 2378 كج وزن الهيكل
Payload kg 625 كج احلمولة
Steel Wheels Std 16 x 8J قياسية عجالت فوالذية  
Tyres Std. 275/70R16 قياسية اإلطارات  
Fuel tank capacity (with sub fuel tank) L Main 95 + Sub 80 = (175) = 80 أساسي 95 + إضايف لرت سعة خزان الوقود )مع خزان وقود إضايف( 

على القيادة  يجعل  فئته  يف  ــرائــد  ال العجالت   شــوط 
أمراً  متوّقعة  الغري  الطريق  عوائق  ومواجهة  الوعرة  الطرقات 

بغاية البساطة.
Top-of-the-class wheel stroke makes 
easy work of rough roads and unexpected 
obstacles. 

واملــزّود  الشاقة  للمهام  خصيصًا  املصّمم  التعليق  نظام  لك  يوّفر 
إلتوائية،  وقضبان  تلسكوبية  صدمات  وخمّمدات  لولبية  بنوابض 

القدرة على التحّكم بسيارتك مبنتهى الثقة. 
The heavy-duty coil spring suspension, 
incorporating telescopic shock absorbers 
and a torsion bar, provides confident handling.

mm 220

أمامي
Front

خلفي
Rear

mm 240

Max. power: 
280hp/4800rpm 

(SAE Gross)

Max. torque: 
46.0kg-m/3600rpm 

(SAE Gross)

 القوة القصوى:
 )SAE 280 حصانًا/4800 د.د )إجمايل

 العزم األقصى:
  )SAE 46.0 كجم ـ م /3600 د.د )إجمايل
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TB48DE engine performance curve (SAE Gross)

Revolutions (rpm)

4800 TWINCAM 24-VALVE, gasoline engine
حمرك بنزين 4800، كامة مزدوجة ذات 24 صمامًا 
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(SAE Gross) TB48DE منحنى أداء حمرك

حمرك جديد )4800 سم3( يولد قوة تبلغ 280 حصانًا وعزم دوران يبلغ 46.0 كجم ـ مرت لقوة أكرب متى تشاء
New TB48DE engine (4800cc) provides 280hp and 46.0kg-m for that extra power when needed.
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More Power, More Stability, More Comfort مزيد من القوة، مزيد من الثبات، مزيد من الراحة
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