
Fleet & Commercial Vehicle Centres (F&CVC) have been created by 
Nissan Motor Company to provide customised and high-quality services 
to customers of Fleet and Light Commercial Vehicles (LCV). Each 
F&CVC is a model centre with highly professional and dedicated sales 
staff possessing vast experience in the LCV business. The F&CVC 
experience is an initiative to bring standardisation in sales procedures 
and for the achievement of high levels of total customer satisfaction.

التجارية واملبيعات باجلملة" بهدف تقدمي  أسست شركة نيسان موتور "مراكز املركبات 
خدمات عالية اجلودة وفقًا لالحتياجات اخلاصة لعمالء املركبات التجارية اخلفيفة واملبيعات 
بكونه  باجلملة"  واملبيعات  التجارية  املركبات  "مراكز  من  كل  تصميم  يتميز  باجلملة. 
التجارية  املركبات  يتمّتع بخربة عالية يف جمال  فريق عمل حمرتف  منوذجيًا، حيث جتد 
معايري  لوضع  مبادرة  باجلملة"  واملبيعات  التجارية  املركبات  "مراكز  جتربة  تعترب  اخلفيفة. 

قياسية يف إجراءات املبيعات ولتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى العمالء.

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, which 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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أســلوب حـيـــــاتـــــك... دلــيــــل فــخـــــرك.

The Nissan Navara is a great addition to a life full of pride, free of obstacles, 
that you can live. Large in every dimension, the design creates impressions 
with a spacious, comfortable interior and a striking, unmistakable exterior. 
The forceful engine and first-of-its-kind 6-speed manual transmission 
deliver excellent fuel efficiency. The roomy passenger cabin, and the 
supportive suspension system that Nissan is famous for, emit an air of 
luxury usually found in passenger sedans. The Navara is truly a tough, 
versatile vehicle that you can take great pride in. Just like you do with the 
life you live. 

Take great pride in the life you live.
تأتي نيســان نافارا لتكمل تفاصيل حياتك السلســة واملليئة بالفخر واالعتزاز. فهي كبرية بكل املقاييس 
واألبعــاد، بتصميم مينح الشــعور بالرحابــة والراحة يف داخلهــا، واجلاذبية واألناقة يف شــكلها اخلارجي. 
احملرك القوي وناقـــل احلركــــة اليــــدوي سداســي الســرعات األول من نوعه، يوفران كفاءة فائقة يف 
اســتهالك الوقــود. ومــن املزايا التي تبعــث الشــعور بالفخامة التي جتدهــا وتتوقعها عادة يف ســيارات 
الســيدان، مقصورة الركاب الفســيحة ونظام التعليق املســاند الذي تشتهر به نيســان. إنها سيارة صلبة، 

متعددة االســتعماالت والرباعات... ميكنك إضافتها إىل أســلوب حياتك بكل فخر. 

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.



The Nissan Navara stuns all eyes with the 
outstanding design that has won acclaim in 
both European and American markets. The 
larger body structure means bigger storage 
space and a roomier, more comfortable 
passenger cabin. The extended wheelbase 
enhances road-holding ability, and the taller 
ground clearance makes it easier to conquer 
road obstacles. The Navara is designed with 
an off-road spirit in mind. All these factors 
contribute to ensuring that the Nissan Navara 
is the right vehicle for you.  

نيســان نافــارا تدهش كل ناظــر بتصميم فريد فاز بإشــادة 
األســواق األوروبيــة واألمريكية. هيكلها الكبــري يوفر حيزاً 
أوسع لألمتعة ومقصورة أكرث رحابة وراحة للركاب. أما قاعدة 
عجالتها املطّولة، فتعزز قدرات ثباتها، فيما مينحها ارتفاعها 
عــن األرض ســهولة أكــرث يف جتاوز مــا يقف أمــام طريقها. 
صممت نيســان نافارا بالرتكيــز على قدراتهــا على الطرق 
الوعرة لتلبي طموحاتك وتنســجم مع أسلوب حياتك. جميع 
نافــارا نيســان  أن  التأكيــد  يف  تســاهم  املزايــا   هــذه 

هي األنسب لك.  

الكــروم مــن  كبــران  أماميــان  ومصــد  شــبك 
يف تصميــم نيســان االســتثنائي »لدواعــم الزوايــا« الذي 

يضفي شعوراً بالصالبة للهيكل املتميز والطّلة الفريدة.

Large chrome front grille and bumper 
in Nissan’s exclusive ‘angle-strut’ style 
add a sense of sturdiness to the 
unmistakable overall presence.

االنعكاســات’ ‘متعــددة  أنيقــة  أماميــة  مصابيــح 
تعزز روعة مظهر املصد األمامي بانسجام تام.

Stylish ’multi reflector‘ front lamps 
perfectly complement the front bumper. 

عجالت مســبوكة من خالئط األملنيوم بتصميم قياس 
16 بوصة تصحبك إىل حيث تريد بأناقة وصالبة إضافية.

16” alloy wheels carry you to all 
destinations in style and with added 
strength. 

مقبض مميز يعمل ‘بلمســة واحدة’ لفتح 
الصنــدوق اخللفي يف التصميم على شــكل 

.V احلرف

Distinctive ’one-touch‘ rear 
trunk opener in the ‘V-shape’ 
design. 

Rear corner parking sensors  
use ultrasonic technology to detect 
obstacles and help you manoeuvre 
into narrow parking spaces.

مرايا كروم جانبيــة كبرة وجذابة بتصميم 
جذاب يتم التحكم بها آليًا.

Large chrome side mirrors are 
eye catching and electronically 
controlled. 

مصابيــح خلفية بتصميــم رياضي  تلتف 
حول اجلوانــب اخللفية للهيكل، مــا يوفر رؤية 

سهلة وبعيدة املدى للسائق اخللفي.

حساسات ركن خلفية تستخدم حساسات 
الزوايا تقنية ما فوق صوتية لتحديد العوائق من 
يف ســيارتك  لصــف  مســاعدتك   أجــل 

األماكن الضيقة.

EXTERIOR 
STYLING

 الـمـظـهــر
الـخــارجــي

Outstanding looks. Superior sturdiness. شــديد وثبــات  متفوقــة  صالبــة  فريــد...  تصميــم 

Sporty tail lamps extend around 
the rear sides of the body, making 
it easy for rear drivers to see 
from afar. 
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Embark on a fun-filled off-road journey in this luxurious, beautifully crafted passenger cabin. Every 
dimension is more spacious and comfortable than competitors of the same class, making it feel 
peaceful and quiet, like riding in a luxury passenger car. Controls and features are all ergonomically 
designed and placed within easy reach, allowing for greater passenger space. So, it’s really not a 
surprise if you find every journey in a Nissan Navara such an enjoyable, comfortable joyride. 

Cruise comfortably. Every step of the way.

COMFORT
احتفــل برحلة مفعمــة باملتعة عرب القيادة على الطرق الوعــرة والرملية يف مقصورة الركاب الفخمة واملصممة بشــكل أنيق وجّذاب. 
فالرحابة واضحة يف كل أبعادها والراحة تفوق منافساتها من فئتها، ما يجعلك تشعر بالهدوء وكأنك تركب سيارة سيدان فاخرة. كما مت 
تصميــم أجهــزة التحكم واملواصفات الداخلية بذكاء لتكون يف متناول يدك مانحًة الركاب راحًة أكرب. وال تعجب بعد اآلن إن وجدت 

املتعة والراحة يف كل رحلة من رحالتك يف نيسان نافارا.

الـراحــة
انطلق بكل راحة... يف كل خطوة من رحلتك
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عجلة القيادة تعتمد نظام اجلريدة املسننة والرتس 
سهلة التحكم مع قابلية تعديل االرتفاع.

Easy-to-manoeuvre, height-
adjustable rack and pinion 
steering wheel.

باب جانبي مبســند لألذرع وجيوب لتخزين 
األغراض الشخصية.

Side-door with armrests and 
pockets to store personal items.

مسند مركزي لألذرع مع صندوق كبري متعدد 
االســتعماالت لتخزيــن األقــراص املدجمــة أو 

املفكرة الشخصية.

A central armrest with a large 
multi-purpose box for storing 
CDs or a notebook.

حامــل أكواب ومنفضــة للســجائر يف لوحة 
التجهيزات املركزية. 

A cup holder and an ashtray in 
the central console.

حامالت أكواب قابلــة للطي لتلبية حاجات 
الركاب يف املقاعد اخللفية.

Foldable cup holders for the added 
convenience of rear passengers. 

صندوق القفازات األمامي مقسوم اىل جزئني، 
ممــا مينح قــدرة أكــرب لتخزيــن املزيــد من 

االغراض.

The front-console storage box is 
divided into two storage spaces, 
making it easy to store different 
kinds of items.

مصابيــح ســقفية للقراءة مع حجــرية تخزين 
للنظارات.

Overhead map lamps on both 
sides with a sunglasses pocket.

مــرآة منخفضة االنعكاس للرؤيــة اخللفية مع 
بوصلة رقمية.

Low-reflective EC rear view 
mirror with a digital compass. 

مّساحات الزجاج األمامي مع مّعدل للسرعة 
لتتناسب طرداً مع سرعة السيارة.

W i n d s h i e l d  w i p e r s  w i t h 
speed adjuster to match the 
vehicle’s speed.

نظام ترفيه صوتي DIN-2 باســتقبال ملوجات 
AM/FM + مشــغل أقراص مدجمة/ مشــغل 
سداسي لألقراص املدجمة قادر على قراءة ملّفات 

MP3 + مقبس لتوصيل جتهيزات إضافية 

2-DIN AM/FM 1CD/6CD + 
MP3 + AUX.

مفتــاح للتحكــم عن بعد يوفر ســهولة لفتح 
وإقفال الســيارة، وتتعزز الســالمة أيضًا بفضل 

جهاز اإلنذار للحاالت الطارئة.
A remote-control key makes it 
easy to lock/unlock the vehicle 
from afar. Safety is also enhanced 
with an emergency alarm.

مقاعــد خلفية قابلة للطي ملزيد من ســهولة 
الوصول حليز التخزين.

Foldable rear seats for convenient 
storage access.

مقاعد مــن القماش الفاخر، ســهلة التنظيف 
توفــر راحة جلميع الــركاب. كما ميكن تعديل 

وضعية مقعد السائق بأربعة اجتاهات.

Easy-to-clean fine fabric seats are 
for the comfort of all passengers. 
Driver’s seat is also adjustable in 
four directions.

مت وضع ذراع الكبح اليدوي يف مكان مناسب 
عنــد لوحــة التجهيــزات املركزيــة، كمــا يف 

سيارات السيدان.

Handbrake strategically placed 
at the central console, just as in 
passenger sedans.

لوحــة عدادات ســهلة القــراءة تعــرض كافة 
املعلومات الضرورية للقيادة مبا يف ذلك التذكري 

مبواعيد الصيانة.

E a s y - t o - r e a d  d a s h b o a r d 
clearly displays all necessary 
dr iv ing information, including  
maintenance reminders.

لوحــة حتكــم ملكيف الهــواء تتميــز مبفتاح 
التكييــف األقصــى لتضمــن تربيــداً ســريعًا 

ملقصورة الركاب.

A/C control panel has the MAX 
A/C feature to quick ly cool 
down the passenger cabin.

صفائــح معدنية تغطي لوحة التجهيزات املركزية 
لتضفي ملسة من األناقة الرياضية. 

Metallic screens for the master 
console add to the sty l ish, 
sporty looks.

مســاحة إضافية حلفظ األغراض حتت لوحة 
التجهيزات املركزية.

Item trays conveniently placed 
under the master console helps 
keep things in place.

مفاتيح للتحكم بالقفل املركزي والنوافذ اجلانبية 
سهلة االستخدام ويف متناول اليد.  

Controls for central lock and 
electronic side windows are 
placed within easy reach.

افتح غطاء خزان الوقود بزر إلكرتوين ملزيد من 
السهولة أثناء التزود بالوقود.

Open fuel tank electronically 
with a button that adds greater 
convenience when refuelling.

آليــًا بهــا  التحكــم  يتــم  جانبيــة   مرايــا 

بعّدة اجتاهات.

Side mirrors are electronically 
c o n t r o l l e d  w i t h  a  m u l t i - 
directional controller.

ميكــن تعديل قــوة مصابيح الزينــون األمامية بأربعة 
مســتويات، لضمــان أفضــل رؤية ممكنــة حتى يف 

ساعات الظالم الدامس.
The brightness of xenon front head 
lamps is adjustable for four levels, 
giving you the best possible vision 
even in the darkest hours.

تضــيء فتحــة املفتــاح يف الظــالم لتســهيل 
تشغيل البيك أب لياًل.

Key hole glows in the dark, 
mak ing i t easy to star t the 
vehicle at night.

لوحــة فــوق  األغــراض  حلفــظ   مســاحة 
التجهيزات املركزية.

Item trays conveniently placed 
over the master console helps 
keep things in place.
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التربــو املتفاوت )VNT(**. يختــار التوازن األفضل بني الضغــط الداخل إىل احملرك 
وضغط االنبعاث اخللفي. تتعدل ثنايا العادم تلقائيًا لتضمن مرور الكمية املناسبة من الهواء 

لعدد دورات احملرك احلالية، ما يوفر التسارع املتجاوب واملتكامل يف أي وقت تريد.

Variable Turbo )VNT(**. It optimises the balance between intake 
pressure and exhaust back pressure. The exhaust fin automatically 
adjusts itself to ensure that the amount of air intake is appropriate for 
the current rpm, giving you fully responsive acceleration whenever you 
need it. 

مربد داخلي**.  شــبك املــربد الداخلي األمامــي الكبري يخفض حــرارة الهواء 
بســرعة وقدر كبري، ما يوفر ظروفًا أفضل الحرتاق الوقود وميّكنك من االنطالق 

إىل وجهتك بكل ثقة.

Intercooler**. The large front intercooler grille rapidly and 
significantly reduces the air temperature, further optimising 
fuel combustion and enabling you to forge ahead with 
confidence.

تخطــى جميع املصاعــب مع حمرك YD25 القوي ســعة 2.5 لرت 
بأربع أســطوانات وعمود كامات علوي مزدوج بـ 16 صمامًا جمهزاً 
مبســار مشرتك. يطلق هذا احملرك القوي ما يصل إىل 172 حصانًا* 
عند 4000 دورة يف الدقيقة وقوة عزم قصوى تبلغ 42 كج – مرت* عند 
 2000 دورة يف الدقيقة، وهو العزم ذاته فقط الذي يطلقه حمرك ســعة
3 لرت ، ما مينحك التسارع الذي حتتاجه لكل مناورة من مناوراتك.

Defeat all kinds of barriers with YD25, the 
powerful 2.5L 4-cylinder DOHC 16-valve 
common-rail engine. The powerful engine 
produces up to 172hp* at 4000rpm and a 
highest torque of 42 kg-m* at 2000rpm, the same 
impressive torque as found only in a 3L engine, 
giving you all the acceleration you need for every 
move you make.

جتاوز كافة العوائق بســهولة مع حمرك QR25 القوي ســعة 2.5 لرت 
مــزدوج علــوي  كامــات  عمــود  أســطوانات،  بأربــع   اجملهــز 
و16 صمامًا. يطلق هذا احملرك القوي ما يصل إىل 154 حصانًا* عند 
 5200 دورة يف الدقيقــة وقــوة عزم قصوى تبلــغ 24.6 كج – مرت* عند
4400 دورة يف الدقيقة، ما يجعله رائداً بهدوئه وأدائه التنافسي يف فئته.

Overcome and leave all obstacles behind with 
QR25, the powerful 2.5L 4-cylinder DOHC 
16-valve engine. The forceful engine produces up 
to 154hp* at 5200rpm and a highest torque of 
24.6 kg-m* at 4400rpm, offering class-leading 
quietness and competitive performance.

Net**صايف

يوفر حمرك البنزين القوي QR25 سعة 2٫5 لرت ما يصل إىل 154 حصانًا )صايف(، باإلضافة إىل عزم حاسم 
وكفــاءة يف اســتهالك الوقود. بينما يوّفر حمرك الديزل YD25 ســعة 2٫5 لرت قوّة تصــل لغاية 172 حصانًا 

)صايف(، مما مينح نافارا عزمًا فائقًا وترشيداً ممتازاً يف استهالك الوقود.

 كمــا أن نيســان نافــارا الرائدة يف فئتهــا، جمهزة بناقل حركة يدوي سداســي الســرعات عــايل األداء،
 مــا يعــزز متعــة القيــادة علــى الطــرق الوعــرة والرمليــة وتأخــذك بــكل سالســة وراحــة علــى

كافة أنواع الطرق.

قوة اســتثنائية... أســلوب حياة استثنائي

The vigorous QR25 2.5L petrol engine delivers up to 154 (Net) horsepower, 
while the YD25 2.5L diesel engine delivers up to 172 (Net) horsepower, 
providing both compelling torque and excellent fuel efficiency. 

The Nissan Navara is also class-leading and comes equipped with a high-
performance 6-speed manual transmission, further enhancing the true off-
road spirit while cruising comfortably over virtually all terrains. 

Outstanding power. Outstanding lifestyle.

PERFORMANCE

األداء

The YD25 2.5L common-rail diesel engine 
delivers up to 172hp* and a highest 
torque of 42 kg-m*.

The QR25 2.5L petrol engine delivers up to 
154hp* and a highest torque of 24.6 kg-m*.

حمرك ديزل YD25 سعة 2.5 لرت  مينح قوة تصل إىل 172 
حصانًا* وقوة عزم قصوى تصل إىل 42 كج – مرت*.

 يوفر حمرك البنزين القـــوي QR25 ســعة 2.5 لرت ما يصل
إىل قـوة 154 حصانًا* وقوة عزم قصوى تبلغ  24.6 كج- مرت*.

حمّرك بنزين

حمّرك ديزل

Petrol Engine

Diesel Engine

Diesel engine only****حملرك الديزل فقط

Engine المـحـّرك
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2WD    4H     4LONeed extra power? The 4WD system switch with digital 
display enables you to switch instantly to any driving 
mode that best suits your driving condition, from 2WD 
to 4WD (4H) to 4WD (4LO). And this can be done 
without having to stop the vehicle! 
(At a speed not exceeding 100 km/h). 

هــل تريد املزيــد من القوة؟ مفتاح 4WD للدفــع الرباعي مع عرض رقمي 
ميّكنك من التحول الفوري إىل أي منط للقيادة املناســبة، من دفع بعجلتني 
إىل دفــع رباعــي، أي الدفــع الثنائــي إىل الدفــع الرباعــي إىل الدفــع الرباعي 
 املنخفــض. وهــذا ميكــن القيــام بــه دون احلاجــة إىل التوقــف! )بســرعة

ال تتجاوز 100 كلم يف الساعة(.

2WD        4WD (4H)     4WD (4LO)

The greater the challenge, the more gratifying the success. 
The 4WD capabilities in the Nissan Navara have been 
rigorously tested and have won acclaim in European and 
American markets. The advanced High Friction Torque 
system ensures that the vehicle works wonders when 
ascending and descending steep hills and overcoming 
tough terrain.

مع تعاظم التحدي تتعاظم املتعة يف اإلجناز. قدرات الدفع الرباعي يف نيسان 
األوروبية  األســواق  في  باإلشادة  وفــازت  قاسية  لتجارب  خضعت  نافارا 
عند  مدهشًا  أداء  يضمن  الفائق  باالحتكاك  املتطور  العزم  نظام  واألمريكية. 

صعود وهبوط املنحدرات احلادة وقدرة عالية لتخّطي اصعب املهمات. 

Limited Slip Differential. This effectively eliminates the risk of freewheeling 
that occurs when stuck in the desert. More power will be distributed to the 
opposing wheels that have higher surface traction, giving the vehicle 
enough power to pull itself out of unfortunate situations. So, no matter what 
the obstacle, you can conquer it in style.

علبــة تروس تفاضلية حمدودة االنزالق. تتخلص بكفاءة من احتمال التفاف العجالت يف الفراغ كما 
يحــدث أحيانًا عند القيادة يف الصحراء. يتم توزيع قوة أكرب عند العجالت املقابلة ذات التشــبث األعلى 
بالســطح، ما يعطي الســيارة قوة أكرب للخروج بكل ثقة. وهكذا، مهما كانــت العوائق، ميكنك التغلب 

عليها وجتاوزها بكل سهولة.

Shift-on-the-fly
وضعية  إىل  االنتقــال  نظام 
الدفع الرباعي أثناء القيادة

ناقل حركة  يدوي سداسي السرعات .  انتقل باألداء إىل مستويات أعلى مع سيارة البيك أب األوىل 
يف فئتهــا، التــي تتميــز بناقل حركة يدوي سداســي الســرعات. لقد مت تخفيض نســب الرتوس عند 
السرعات املتدنية وأكرب عند السرعات العالية، ما يوفر تسارعًا متجاوبًا ونقل حركة سلس عند خمتلف 
دورات احملرك. كما أن عدد دورات احملرك املنخفض عند االنطالق بسرعات عالية يوازي كفاءة أفضل 
يف استهالك الوقود. جّربها واكتشف بنفسك متعة القيادة مدعومة بناقل احلركة سداسي السرعات. 

6-speed manual transmission. Shift performance up a gear with the first 
pick-up truck in its class to feature a 6-speed manual transmission. The 
gear ratio is made lower at low gears and wider at high gears, producing 
responsive acceleration and smooth-shifting operation at all revs. The low 
“RPMs” when travelling at a high speed also mean improved fuel efficiency. 
Try it, and experience for yourself what the extra 6th gear can contribute to 
your driving.

ناقــل حركة أوتوماتيكي خماســي الســرعات.  تفوق منــذ البداية مع ناقل احلركــة األوتوماتيكي 
خماســي السرعات اجملهز بـــنظام مضاعف الســرعة. يكمن حتت ذراع ناقل احلركة األنيق واخلفيف 
على شكل احلرف L عدد من التجهيزات التكنولوجية املتطورة واملربجمة عرب الكومبيوتر لتضمن نسب 

تروس ممتازة وديناميكية قيادة فائقة االقتصاد الستهالك الوقود يف كافة الظروف. 

5-speed automatic transmission. Take the lead right from the start with 
this high-performance 5-speed automatic transmission with overdrive. 
Beneath the stylish, lightweight L-type gear shift lies a host of advanced 
computerised technologies that ensure excellent gear ratio and fuel-saving 
driving dynamics at all times. 

Transmission Drivetrainنـاقـل الحـركـة نـظـام الـدفـع
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Impact Safety سالمة التصادم

وســائد هوائية إضافية للسائق والراكب األمامي واقية من الصدمات اجلانبية. مت تثبيتها للحماية 
من الصدمات اجلانبية يف املقاعد األمامية لتبقى دائمًا يف املوقع املالئم.

Driver and front passenger side-impact supplemental airbags 
are built into the front seats so that they are always in the right position.

بنية الهيكل ذات املناطق املنضغطة. تســاعد على امتصاص قوة الصدمات قبل أن تصل إىل منطقة 
الركاب.

Zone body construction with crushable zones helps to absorb crash 
energy before it reaches the passenger zone.

نظام املكابح املانعة لالنغالق )ABS(. يعزز أداء املكابح ويساعد السائق على التحكم مبسار السيارة 
خاصة يف حاالت الفرملة املفاجئة.

يوفر نظــام التوزيع اإللكرتوين لقوة الفرملة )EBD(. حتكمًا متطــوراً باملكابح يف جميع وضعيات 
التحميل ليمنحك قيادة آمنة ومريحة.

Anti-lock Braking System )ABS( optimises braking performance, 
helping the driver retain directional control, especially in emergency 
braking situations.

Electronic Brake-force Distribution )EBD( provides advanced braking 
control in every load situation for safe and stress-free driving.

Control Safety سالمة التحكم

Information Safety سالمة املعلومات

مصابيــح زينون أمامية تضمــن أفضل رؤية ممكنــة للقيادة 
حتى يف ساعات الظالم الدامس.  شعاعا الضوء الطبيعي القوي 
باملســتويني العايل واملنخفض، يضيئــان الطريق أمامك بوضوح 

وميكن تعديل مستوى الشعاع الضوئي بأربعة مستويات.

Xenon head lamps ensure the best possible 
driving vision in the darkest hours. The bright 
natural-light beams, both at high and low 
levels, illuminate the way ahead clearly and 
beam height is adjustable to 4 levels. 

Peace of mind ensured. All the way.SAFETY
اطمئن... أنت يف أيٍد أمينةالــســالمــــة

Travel with confidence knowing that 
your vehicle is fully protected with 
dependable world-class safety 
features. They have been tested and 
proven to effectively safeguard you 
and your loved ones even in 
unfortunate, unthinkable moments. 

انطلــق برحلتك مطمئناً للحماية التي حتظى بها من مزايا 
الســالمة العاملية الرائدة. فقد مت اختبــار كل منها حلمايتك 

وركابك حتى يف أصعب الظروف.

نقطة الكبح

Braking Point

 ABS املركبة مزودة بنظام

Vehicle with ABS

ABS املركبة غري مزودة بنظام
Vehicle without ABS

وحدات الشــد املســبق وحمّددات للضغط. يف املقاعد األمامية تقوم بشد أحزمة األمان تلقائيًا عند 
انتفاخ وسائد الهواء األمامية.

Pretensioners and load limiters on the front seatbelts automatically 
tighten the seatbelts when the front airbags deploy.

Nissan Product Quality Policy.
To provide each of our customers with a consistently high level 
of quality, we apply the same high quality standards worldwide 
- ensuring that all Nissan owners enjoy peace of mind for the 
lives of their vehicles.

سياسة نيسان يف احلفاظ على اجلودة.
حتمل نيسان على عاتقها مسؤولية تقدمي أعلى مستويات اجلودة إىل جميع عمالئها، 

فالتزمــت بتطبيق أرقى املعاير يف خمتلف أنحاء العــامل، كي يحظى جميع مالكي 

سيارات نيسان براحة البال واالطمئنان إىل دميومة سياراتهم. 
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التفاضلية. الــرتوس  لعلبــة   غطــاء 
يتميز هــذا الغطاء املصنوع مــن األملنيوم 
بثنايــا للتهوية احلرارية التــي تطيل عمر 
زيــوت الرتوس، وتلــك ميزة تنفــرد بها 
نيســان نافارا عن منافســاتها من نفس 

الفئة. 

  نظام تعليق أمامي.
نظام تعليق أمامي مستقل 

»ماكفريسون« مع نوابض لولبية وعمود 
معدل للتوازن يعزز قدرة الثبات على 

الطريق، ما يسمح لك بالتحكم يف البيك 
أب بكل ثقة.

Differential Cover.
This aluminium cover has 
heat-ventilating fins that help 
prolong the life of the 
differential lubricant, another 
one-of-a-kind feature not to 
be found in any competitor 
of its segment. 

Front Suspension.
Front McPherson strut 
independent suspension with 
coil springs and stabiliser bar 
enhances road-holding 
ability, allowing you to take 
control of the vehicle with 
greater confidence.

.)NGT PLATFORM( قاعدة تكنولوجيا نيسان العاملية
 القاعدة املصممة حديثًا واملكونة من قطعة واحدة معززة بقوة إضافية مع نظام تعليق مدهش يف 

 امتصاص الصدمات واالهتزازات. يسهم هذا النظام يف سالسة أكرب للقيادة ومتاسك
 أفضل على الطريــق.

NGT )Nissan Global Technology( Platform.
The one-piece platform is further strengthened with a suspension system 
that works wonders in absorbing impact and vibration. This contributes to 
smooth road-cruising and excellent road-hugging ability.

قاعدة الهيكل )شاسيه(.
حتظــى نيســان نافارا بلقب يليق باملهمــات الصعبة على األغلب، ذلك بفضــل قاعدة هيكلها الكبرية 
والصلبة املصنوعة من طبقتني من املعدن عايل املقاومة ويف هيكلني. ففي األماكن ذات األحمال الثقيلة، 
مت تعزيــز الهياكل وزيادة ســماكتها لتكون مهيأة لألعمال الصعبة. كما تتميــز القاعدة  للهيكل مبتانتها 
ومقاومتهــا لقــوى الضغط واالهتزاز وهــي مصممة لتحافظ على التوازن املناســب بــني كافة األجزاء، 

وامتصاص صدمات احلوادث، وتوفري ثبات متفوق على الطريق.

Chassis.
A true ‘heavy-duty truck’ is a good definition for the Nissan Navara, 
thanks to its large and rigid chassis made of double-layered high-tensile 
metal frames. In areas for carrying heavy loads, the metal frames are 
specifically strengthened and thicker, ready for any tough carrying jobs. 
The chassis is highly durable against tensile and shaking forces, and is 
masterfully designed to always maintain the right balance of all parts, to 
be able to significantly absorb crash impact, as well as to produce 
outstanding road-holding ability you can depend on.

DURABILITY قــّوة التــحـمــل
 وهكذا اجتمع احلجم والصالبة...

نيسان بيك أب تنضح قوة ومتـانة
The large-size, yet lightweight body structure has been 
specifically strengthened to endure even the toughest terrain, 
enabling you to defeat steep hills, sharp curves or difficult 
surfaces. Thanks to this remarkable durability, maintenance 
costs are also minimised. Nissan Navara. It’s just the right pick-
up truck for you.

مت تعزيــز الهيكل الكبري واخلفيف الوزن ليتحمل أقســى أنــواع التضاريس، 
وميّكنك من التغلب بســهولة على أشــد املنحدرات، واملنعطفات، واألســطح 
الصعبــة. وبفضل تلك املتانــة الفريدة، مت تقليل تكاليــف الصيانة إىل حدودها 

الدنيا. نيسان نافارا. صممت ألجلك! 

Big and strong. A winning
combination for a true tough truck.

01  بطانة لصندوق التحميل
01 Bed liner

02  ملسات نهائية من الكروم للمصابيح 
اخللفية

02 Rear combi lamp finisher

03  مفارش ملواضع األقدام*
03 Floor carpet*

04 عتبات جانبية
04 Side step 

05  إطار حماية خلفي مع مؤشر للتوقف
05 Guard frame finisher  

 06  غطاء من الكروم للمرايا اجلانبية
مع مؤشر

06 Door mirror cover with 

turn lamp

07 تطعيمات خشبية داخلية
07 Wooden panel cluster

08 غطاء ملقصورة القيادة*
08 Dashboard cover*

09  قضبان سقفية حلمل األمتعة
09 Roof rack (rack & tray) 

* متوفر بألوان خمتلفة لتناسب لون الفرش الداخلي 

* Available in colour variations to match 

the interiors

04

05

09

06

03

07 08

اإلكسسوارات
ACCESSORIES

01 02
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Nissan‘s environmental philosophy can be described as a symbiosis of people, vehicles 

and nature. It is our ideal for a sustainable mobile society now, and our goal for the 

future. We launched the Nissan Green Programme 2010 with specific objectives to 

realise this goal, and we are diligently making concerted efforts to reduce environmental 

impact at every stage of the vehicle life cycle and our corporate activities.

Seeking a symbiosis of people, 
vehicles and nature.

يتلخص التزام شركة نيسان جتاه البيئة بشعارها: »االنسجام بني الطبيعة واآللة واإلنسان«. إذ تعكس هذه 
الكلمات فلسفة الشركة وهدفها يف االرتقاء باملوارد املستدامة من أجل مستقبل أفضل لعامل السيارات. 
أهدافها يف حماية  لتحقيق  الذي تسعى من خالله   »2010 األخضر  نيسان  »برنامج  الشركة  أطلقت  وقد 
البيئة، تعززه جهود الشركة احلثيثة لتقليص  اآلثار الضارة بالبيئة يف كل مرحلة من عمر السيارة خالل تنفيذ 

أنشطة الشركة اخملتلفة. 

سيارات نيسان.. انسجام بني الطبيعة
واآللة واإلنسان.

ENVIRONMENT

وللبيئة اعتبار 

Body Colours ألوان الهيكل

)G42( أسود
Black )G42(

Upholstery الفرش

أحمر
Red

صحراوي
Desert

Grey [FPM] )K21(

)K21( [FPM] رمادي

)AX6( [S] أحمر
Red [S] )AX6( White [S] )QM1(

)QM1( [S] أبيض

)RAA( [P] أزرق غامق
Dark Blue [P] )RAA(

)K23( [M] فضي
Silver [M] )K23(

)KAC( [TM] رمادي بني
Brownish Grey [TM] )KAC(

Specifications المـواصفـات

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 gross figures indicated above are measured for engine alone, whereas the net figures include the 
horsepower/torque of an engine with the muffler, radiator, and other components needed for actual operation on 
a vehicle. Hence, net figures are smaller than gross figures.

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 السيارات احلقيقية قلياًل عن األلوان املبينة يف هذا الكتيب. تختلف 
مع  تتوافق  املسلمة  السيارة  أن  تضمن  لكي  احمللي  الوكيل  أو  املوزع  مراجعة  الرجاء  احمللي.  السوق  لظروف  طبقًا  آلخر  بلد  من  املواصفات 

احتياجاتك ومتطلباتك وتوقعاتك.
* تشري األرقام اإلجمالية أعاله إىل نتاج احملرك فقط، بينما تتضمن األرقام الصافية القوة احلصانية و العزم للمحرك مع العادم والرادياتور وبقية األجزاء 

األساسية التي حتتاجها املركبة للحركة. لذلك فإن األرقام الصافية تكون أصغر من األرقام اإلجمالية.

Mechanical Features املميزات امليكانيكية

Engine

Code QR25 YD25DDTi (high) YD25DDTi (mid) الرمز

احملرك

Type
4 أسطوانات على خط مستقيم، بنزين
4-cylinder in-line, Gasoline

4 أسطوانات على خط مستقيم، ديزل
4-cylinder in-line, Diesel

نوع احملرك

Displacement cc 2500 2500 سم3 السعة 

Bore x Stroke mm 89 x 100 89 x 100 ملم القطر x الشوط 

Max. Power hp/rpm Gross* 162 / 5200 *إجمايل  | Net* 154 / 5200 *صايف Gross* 172 / 4000 *إجمايل Net* 142 / 4000 *صايف حصان/د.د. القوة القصوى 

Max. Torque kg/rpm Gross* 25.5 / 4400 *إجمايل  | Net* 24.6 / 4400 *صايف Gross* 42 / 2000 *إجمايل Net* 36 / 2000 *صايف كج-م/د.د. العزم األقصى 

Compression Ratio 9.5 16.5 معدل الضغط

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

Transmission
6 يدوي
6MT

5 أوتوماتيكي
5AT

6 يدوي
6MT

6 يدوي
6MT

6 يدوي
6MT

6 يدوي
6MT

ناقل احلركة

Gear Ratio

1st 4.692 3.827 4.692 4.692 4.692 4.692 األول

مستويات ناقل احلركة

2nd 2.705 2.368 2.705 2.705 2.705 2.705 الثاين

3rd 1.747 1.520 1.747 1.747 1.747 1.747 الثالث

4th 1.291 1.000 1.291 1.291 1.291 1.291 الرابع

5th 1.000 0.839 1.000 1.000 1.000 1.000 اخلامس

6th 0.827
_

0.827 0.827 0.827 0.827 السادس

Rev. 4.260 2.613 4.260 4.260 4.260 4.260 الرجوع للخلف 

Final Gear Ratio (Hypoid final gear) 4.363 3.916 4.363 4.083 3.692 3.538 مستوى ناقل احلركة األخري )هايبويد(

Steering Rack & Pinion  |     جريدة مسننة وترس نظام عجلة القيادة

Suspension
Front     Double Wishbone مزدوج     | أمامي

نظام التعليق
Rear   Rigid + Leaf Spring نوابض صفائحية ثابتة     | خلفي

Brakes
Front Disc أمامي  أقراص    |

املكابح
Rear Drum أسطوانة    | خلفي

Dimensions, Weight and Capacity األبعاد، األوزان والسعة
Engine Code QR25 YD25DDTi (high) YD25DDTi (mid) رمز  احملرك

Grade LE SE XE LE SE الفئة

Drivetrain 2WD | دفع ثنائي 4WD | دفع رباعي نظام الدفع

Transmission
5 أوتوماتيكي / 6 يدوي

6MT / 5AT

5 أوتوماتيكي / 6 يدوي
6MT / 5AT

6 يدوي
6MT

6 يدوي
6MT

6 يدوي
6MT

ناقل احلركة

Overall Length mm 5230 5230 5230 5230 5230 ملم الطول اإلجمايل 

Overall Width mm 1795 1795 1795 1850 1795 ملم العرض اإلجمايل 

Overall Height mm 1730 1730 1730 1780 1765 ملم االرتفاع اإلجمايل 

Wheelbase mm 3200 3200 3200 3200 3200 ملم قاعدة العجالت 

Tread
Front mm 1550 1550 1560 1570 1550 ملم أمامي 

مداس اإلطارات
Rear mm 1550 1550 1560 1570 1550 ملم خلفي 

Min. Ground Clearance mm 190 190 170 205 190 ملم االرتفاع األدنى عن األرض 

Gross Vehicle Weight kg 2550 / 2350 2550 2550 2860 2910 كج وزن السيارة اإلجمايل 

Curb Weight kg 1766 / 1779 1765 1771 1992 1957 كج وزن الهيكل 

Seating Capacity person 5 6 6 5 6 سعة اجللوس  أشخاص

Min. Turning Radius (curb to curb)        m 12.3 12.3 12.3 13.2 12.5 احلد األدنى لنصف قطر الدوران )قطر االلتفاف(                                            م

Fuel Tank Capacity                           L 80 80 80 80 80 لرت سعة خزان الوقود 

Tyres P205R16C P205R16C P195R15C P255 / 70R16C P205R15C اإلطارات

Wheels
16 بوصة أملنيوم

16” Aluminium

16 بوصة أملنيوم
16” Aluminium

15 بوصة فوالذ
15” Steel

16 بوصة أملنيوم
16” Aluminium

16 بوصة أملنيوم
16” Aluminium

العجالت

Approach / Departure Angle deg 32 / 24 32 / 24 27 / 24 32 / 24 32 / 24 درجة زاوية ارتفاع املقدمة / املؤخرة 

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.  1 9 - 1 8
قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Dimensions األبعاد


