
املـواصفـــات
Dimensions, Weight & Capacity األبعاد، األوزان والسعة

SPECIFICATIONS

Engine

Model TB45E engine ZD30 engine الرمز

احملرك

Type
بنزين، 6 أسطوانات علىخط مستقيم، صمام علوي 

Gasoline, 6-cylinder in-line, O.H.V.
ديزل، 6 أسطوانات علىخط مستقيم، صمام علوي

Diesel, 6-cylinder in-line, O.H.V.
النوع

Displacement cc 4،479 2953 السعة  سم3

Bore x Stroke mm 99.5 x 96.0 96.0 x 102.0 ملم القطر  x الشوط 

Max. Power hp/rpm Net** 177/4400 صايف** Net** 112.6/3400 صايف** القوة القصوى                   حصان/د.د.

Max. Torque kg-m/rpm Net** 32.8/3600 صايف** Net** 28.9/2000 صايف** العزم األقصى       كج-م/د.د.

Compression Ratio 8.5 to 1 16.9 to 1 معدل الضغط

Transmission M/T | يدوي M/T | يدوي ناقل احلركة

Suspension
Front

نوابض صفائحية مع قضيب مثبت، خممدات المتصاص الصدمات من نوع تلسكوبي.
Taper type leaf springs with anti-roll bar. Telescopic type shock absorbers.

األمامي
نظام التعليق

Rear
نوابض صفائحية، خممدات المتصاص الصدمات من نوع تلسكوبي.

Taper type leaf springs. Telescopic type shock absorbers.
اخللفي

Steering
طراز الكرة الدوارة مع عجلة قيادة آلية.

Recirculating ball type with power steering.
نظام عجلة القيادة

Model

هيكل طويل
Long Body

هيكل قياسي
Standard Body املوديل

GL SX/DX SX/DX

Overall Length mm 6990 6270 ملم الطول اإلجمايل 

Overall Width mm 2065/2110* (TD42) 2255* (TB45E) ملم العرض اإلجمايل 

Overall Height mm 2650 ملم االرتفاع اإلجمايل 

Wheelbase mm 3690 3310 ملم قاعدة العجالت 

Tread
Front                        mm 1675 ملم األمامية 

مداس اإلطارات
Rear                        mm 1490 ملم اخللفية 

Min. Ground Clearance mm 205 ملم االرتفاع األدنى عن األرض 

Passenger Room

Length mm 6280 5560 ملم الطول 
Width mmمقصورة الركاب 1900 ملم العرض 

Height mm 1820 ملم االرتفاع 

Gross Vehicle Weight
TB45E kg 5930 كج  TB45E وزن السيارة االجمايل
TD42 kg 5930 كج  TD42

Seating Capacity  persons 30 26 سعة اجللوس  أشخاص

Min. Turning Radius (curb to curb)     m 6.6 6.0 م احلد األدنى لنصف قطر الدوران )قطر االلتفاف(   

Fuel Tank Capacity  L 107 لرت سعة خزان الوقود 

Wheels
5.50F x 16 عجالت ذات تصميم فوالذي
5.50F x 16 styled steel wheels

العجالت

Tyres 7.50R16 اإلطارات

Mechanical Features املواصفات امليكانيكية

www.nissan-me.com     |     2016

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 
طــرازات حمــددة. 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 املسلمة 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.

* The net figures include the horsepower/torque of an engine with the muffler, radiator and other components needed for actual 
operation on a vehicle.

* تتضمن األرقام الصافية القوة احلصانية و العزم للمحرك مع العادم والرادياتور وبقية األجزاء األساسية التي حتتاجها املركبة للحركة.

NISSAN

CIVILIAN
NISSAN

CIVILIAN



Powerful air conditioning system featuring adjustable ceiling-mounted  
air vents and floor-mounted heaters.

Fresh air/recycled air

Cool air

Warm air

Exhaust

Good looks will take you far.
The first thing you notice about the Nissan Civilian is 
how good it looks. Spend some time with it and you’ll 
discover its inner beauty as well. The beauty of a design 
dedicated to comfort, convenience and safety.

Body Colours

(M): Metallic
(TM): Titanium Metallic

Equipment

• Air conditioning system (opt. GL)
•  AM/FM radio/cassette player
• Automatic folding door (opt. GL)
• Back-up buzzer
• Curtains (opt. DX)
• Digital clock  
• Glove box and door pocket
• High-back seating (all seats)
• Intermittent 2-speed windshield wipers
•  Lamps for interior, luggage compartment and steps
• Microphone
• Power steering
• Reclining driver’s seat
• High roof (std. on all models)

التجهيزات
)GL .نظام تكييف الهواء )اختياري  •

•  راديو باستقبال ملوجات AM/FM، مشغل كاسيت 
)GL .باب قابل للطي آليًا )اختياري  •

•  منبه أثناء الرجوع إىل اخللف
)DX .ستائر )اختياري  •

•  ساعة رقمية
•  صندوق قفازات وجيب يف الباب

•  مقاعد ذات ظهور عالية )جميع املقاعد(
•  مساحات للزجاج بسرعتني تعمل بشكل متقّطع 

•  مصابيح إنارة يف املقصورة الداخلية ويف صندوق األمتعة وعلى عتبة الصعود
•  مايكروفون

•  عجلة قيادة آلية
•  مقعد السائق قابل لإلمالة

•  سقف مرتفع )قياسي يف جميع املوديالت(

املظهر اجلميل يأخذك آلفاق بعيدة. 
مظهر خارجي جميل يلفت األنظار. اقض بعض الوقت داخل نيسان سيفيليان 

وسرعان ما تكتشف جماله الداخلي الذي يؤمن لك الراحة، املالءمة واألمان.

الهواء املربد و املكرر
هواء بارد

هواء دافىء
العادم

نظام التكييف الهوائي القوي ُمجّهز بفتحات تهوية يف السقف ملالءمتها حسب رغبة الراكب إضافة 
إىل السخانات املثبتة على األرضية

]KX6[ شامبني
 (TM) فضي

(M) فضي مائل إىل األزرق ]K33[ (M) بيج فاحت ]E34[ ]QV1[  أبيضأبيض
B35 أزرق مائل إىل الرمادي

(M) معدين
(TM)معدين تيتانيوم

]13B[ QV1

]KX6[ Champagne
Silver (TM)

]K33[ Blueish Silver (M) ]E34[ Light Beige (M) ]13B[ QV1: White
B35 : Greyish Blue

]QV1[ White

لون الهيكل

Powerful floor-mounted heater (opt. on all models).

 جهاز تدفئة مثبت يف األرضية )جتهيز اختياري يف جميع املوديالت(

ZD30 Diesel Engine ZD30 TB45E Gasoline Engine TB45E

Max. power Net: 177hp/4400rpm*
Max. torque  Net: 32.8kg-m/3600rpm*
Catalytic converter (Opt.)

Max. power Net: 112.6hp/3400rpm*
Max. torque Net: 28.9kg-m/2000rpm*

القوة القصوى: صايف: 112.6 حصان/3400 د.د.*
العزم األقصى: صايف: 28.9 كج ــ م/2000 د.د.*

القوة القصوى: صايف: 177 حصان/4400 د.د.*
العزم األقصى: صايف: 32.8 كج ــ م/3600 د.د.*

خمفض انبعاث الغازات )اختياري(

* The net figures include the horsepower/torque of an engine with the muffler, radiator, and other components 
needed for actual operation on a vehicle.

* تتضمن األرقام الصافية القوة احلصانية و العزم للمحرك مع العادم والرادياتور وبقية األجزاء األساسية التي حتتاجها املركبة للحركة.

حمرك ديزلحمرك بنزين

مرآة خلفية مدجمة بالهيكل لتحسني الرؤية أثناء الرجوع إىل 
اخللف )قياسي يف جميع املوديالت(.

Rear-mounted outside mirror improves 
visibility when reversing (std. on all models).

ساعة رقمية مثبتة يف السقف )قياسي يف جميع املوديالت( 

Ceiling-mounted digital clock (std. on all 
models).

حاجبات للشمس وزجاج أمامي مظلل يف اجلزء العلوي منه 
.)GL فقط يف(

Sun visors and windshield with upper 
tinted glass (GL only).

نافذة سالمة حتسن الرؤية اجلانبية.

Safety window improves side visibility.

High roof is standard on all models. .السقف املرتفع قياسي يف جميع املوديالت

Every road met with power and durability. قوة ومتانة تناسب خمتلف الطرق.


