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FRONTIER

TECNOLOGIA E FORÇA
PARA QUALQUER
DESAFIO.
Resistência e conforto na mesma viagem.
Experimente a Nissan Frontier e comprove que
é a picape mais robusta que você já conheceu.
Com a mais alta tecnologia japonesa, suspensão
traseira Multilink com eixo rígido, chassi reforçado, além de traços e características marcantes,
você chega aonde quiser, seja a trabalho ou a
lazer, sem deixar nada para trás.

*A capacidade de reboque de até
2.965 kg é exclusiva para a versão S.
**Motor bi-turbo diesel exclusivo
nas versões Attack, XE e LE.

CAPACIDADE
DE REBOQUE
Até 2.965 kg*.

SIGA EM FRENTE E SEM SE
IMPORTAR PARA AONDE.
Unindo o sistema de freios de alta capacidade ao motor bi-turbo
diesel**, a Nissan Frontier foi feita para levar você a vários destinos com
o máximo desempenho por qualquer caminho e sem preocupações.

MOTORIZAÇÃO BI-TURBO**
DIESEL 2.3 L
45,9 kgfm de torque @ 2.500 rpm.
190 cv de potência @ 3750 rpm.

SEGURANÇA, POTÊNCIA E ECONOMIA
PARA SEGUIR EM FRENTE.
A Nissan oferece tecnologias inovadoras para você conduzir sua picape tanto em
descidas íngremes quanto em aclives. Para isso, a Frontier conta com controle
automático de descida (HDC) e sistema de auxílio de partida em rampa (HSA).

SUA AVENTURA SEMPRE
EM PRIMEIRA CLASSE.
Com bancos de revestimento sintético com a
tecnologia Zero Gravity® e ajustes elétricos para o
motorista, o interior da Nissan Frontier tem
conforto e tecnologia como sobrenomes.
A picape ainda conta com ar-condicionado
digital Dual Zone, que permite que você
controle a temperatura em cada um dos
lados da cabine.

Itens disponíveis apenas para as versões XE e LE.
O veículo contém revestimento sintético.

TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA EM UM
ÚNICO LUGAR.
Com quase todos os controles no volante e sistema sem
fio Bluetooth® com reconhecimento de voz, você tem
tudo no lugar exato para dominar o ambiente e ainda fazer
ligações ou atender ao telefone sem descuidar da direção.
*Verificar disponibilidade de itens para cada versão na Lista de Equipamentos.

MELHOR A
CADA TRAJETO.
O display multifuncional, com design 3D
que proporciona uma melhor visualização
e leitura dos dados, ainda fornece todas
as informações necessárias para fazer
de cada trajeto a melhor performance
da sua Nissan Frontier.

Na Nissan Frontier, você conta com a tecnologia
A-IVI, pensada para você descobrir uma cidade
mais descomplicada e intensa.

Apple CarPlay®.
Todas as funcionalidades
do seu iPhone® também na
sua Frontier: faça chamadas,
conte com a assistência da Siri
e tenha acesso a muito mais!

Conexão Bluetooth® com
dispositivos simultâneos.

Atualização de software Over
the Air: atualize o software e o
GPS via Wi-Fi sem precisar ir até
a concessionária.
Android Auto®.
Saiba aonde ir, fale com quem
quiser e ouça suas músicas
favoritas enquanto dirige! Com
o Android Auto®, você tem
tudo o que mais gosta no seu
smartphone também no seu carro.

Navegação porta a porta.
Trace a rota no seu smartphone,
sincronize e veja aparecer no display.

Multimídia com
touchscreen de 8".

Monitoramento do
trânsito em tempo real.

Os logotipos e a marca Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Por motivo de segurança, alguns
aplicativos são bloqueados conforme o veículo entra em movimento, não permitindo a distração do condutor.

AIRBAG
Sistema ativo
de segurança
com 6 airbags.

REDEFINA SEU
MOVIMENTO.
Com o Nissan Intelligent Mobility, você tem o veículo
em suas mãos até nas situações mais adversas.
Experimente uma integração inteligente entre
dirigibilidade e potência e descubra uma conexão
ainda mais forte com a sua picape.

SUSPENSÃO MULTILINK
TRASEIRA
Mais resistência e capacidade
de carga = maior controle e
estabilidade.

CONTROLE DE TRAÇÃO E
ESTABILIDADE (VDC)
Utiliza sensores para controlar e
manter a estabilidade da Nissan
Frontier em condições adversas,
proporcionando mais segurança.

ACIONAMENTO ELETRÔNICO
DE TRAÇÃO
Alterne entre 4x2 e 4x4 (high/
low) de forma fácil e prática.

CONTROLE AUTOMÁTICO DE DESCIDA (HDC)
Auxilia no controle do veículo em descidas
íngremes com terreno irregular.

SISTEMA DE AUXÍLIO DE PARTIDA EM RAMPA (HSA)
Impede que o carro desça ao arrancar em aclives,
mantendo os freios automaticamente acionados por
alguns segundos e prevenindo colisões.

ACTIVE BRAKE LIMITED SLIP
(ABLS)
Auxilia na tração necessária para
uma melhor experiência off-road.

A visão 360° é a certeza de manobras perfeitas e seguras.
São 4 câmeras: 2 nas laterais, 1 na frente e 1 na traseira,
posicionadas de modo que você tenha um panorama completo do
ambiente ao redor, sendo avisado sobre objetos próximos ao veículo.

Não esbarre em nada.

Dê ré com segurança.

VISÃO 360°.

ESTACIONAR NUNCA MAIS SERÁ IGUAL.
Qualquer espaço é uma vaga.

A Nissan Frontier possui a inovadora visão 360°, que detecta qualquer objeto ao seu
redor, seja parado ou em movimento, e deixa qualquer jornada muito mais segura.

Economize tempo.

A PICAPE EM QUE
VOCÊ CONFIA
COMPLETAMENTE.
Os locais mais severos exigem
a resistência que está
no DNA da Nissan Frontier.

ÂNGULO
DE SAÍDA

27,7°

ÂNGULO
DE ENTRADA

30,6°

DISTÂNCIA
DO SOLO

241 mm

Com o chassi reforçado
duplo C e a ótima distância do
solo, a Nissan Frontier é uma das
picapes mais eficientes dentro e
fora da estrada.
E mais: graças à
suspensão dianteira de garfo duplo
feita de aço e a suspensão traseira
Multilink com o eixo rígido, o seu conforto
fica garantido em todo desafio.

NOVA NISSAN
FRONTIER ATTACK.
CONQUISTE ESTRADAS
QUE AINDA NÃO
CONHECEM O ASFALTO.
O instinto selvagem dessa picape está presente em cada
centímetro do seu design aventureiro. E mais: a Nissan
Frontier Attack conta com a potência de 190 cv e um motor
2.3 L bi-turbo diesel. Arrojada e pronta para qualquer desafio
sem abrir mão do conforto. Essa é a Nissan Frontier Attack.

O CÉU É O LIMITE.
A Nissan Frontier é a única picape da categoria com
teto solar. Por isso, estar no controle do seu volante é
saber que a aventura não se limita à estrada empoeirada
nem ao céu estrelado. É sentir o ar fresco e lembrar que
liberdade é ditar seu próprio caminho.
E, claro, é ter a certeza de que a Frontier, como você,
supera qualquer obstáculo.

VERSÕES
S 4X4
• 2 airbags
• ABS, EBD e BA
• Acionamento eletrônico de tração
(2WD e 4WD, high/low)
• Câmbio manual de 6 velocidades
• Direção hidráulica
• HDC e HSA
• Moldura da porta cromada
• Motor 2.3 L, 16 válvulas, turbo diesel – 160 cv
• Para-choque na cor do veículo
• Retrovisores externos com ajuste elétrico
• Seta na lateral do carro
• Suspensão traseira Multilink
• Trava no porta-luvas
• VDC com ABLS
• Vidros elétricos
• Chassi reforçado duplo C
• Rodas 16" de liga leve

ATTACK 4X4

XE 4X4

LE 4X4

VERSÃO S +:

VERSÃO S +:

VERSÃO XE +:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 alto-falantes (2 frontais + 2 tweeters)
Adesivos laterais Attack*
Adesivo 4x4*
A-IVI 8" – multimídia
Câmera de ré
Controles de áudio no volante
Motor 2.3 L, 16 válvulas, bi-turbo diesel – 190 cv
Pneus All Terrain*
Rack de teto Dark Chrome*
Rodas aro 16" escurecidas*
Santo Antônio Dark Chrome*
Estribo lateral Dark Chrome*
Transmissão automática de 7 marchas com
modo manual

*Itens exclusivos da versão Attack.

• 6 alto-falantes (2 frontais + 2 traseiros + 2 tweeters)
• Acabamento de revestimento sintético nos bancos
e painéis das portas
• A-IVI 8" multimídia + Maps
• Ar-condicionado Dual Zone
• Banco do motorista com regulagem elétrica
• Câmera de ré
• Controles de áudio no volante
• Faróis de LED + DTRL
• Motor 2.3 L, 16 válvulas, bi-turbo diesel – 190 cv
• Piloto automático
• Retrovisores externos com ajuste e rebatimento
elétrico, rebatimento automático e indicador de
direção de LED
• Sensor de estacionamento traseiro
• Sistema eletrônico de ignição (botão Push Start)
• Estribo lateral
• Transmissão automática de 7 marchas com modo
manual
• Rodas 18"

•
•
•
•
•
•
•
•

6 airbags
Visão 3600
Rack de teto
Teto solar
Friso de porta lateral (4 portas)
Adesivo 4x4 exclusivo LE
Badge bi-turbo
Protetor de caçamba

ESCOLHA SUA COR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

S / XE / LE

VERSÕES

S

Arquitetura
Tipo
Cilindrada
Potência máxima
Torque máximo
Diâmetro x curso
Potência específica
Torque específico
Taxa de compressão
Tipo

Cinza Grafite
pintura metálica

Prata Classic
pintura metálica

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

Vermelho Alert
pintura sólida

Branco Aspen
pintura sólida

Tração
Suspensão dianteira
Suspensão traseira
Tipo
Rodas
Pneus
Estepe

Preto Premium
pintura metálica

Comprimento
Largura
Altura
Distância entre-eixos
Bitola
Comprimento máximo da caçamba
Largura máxima da caçamba
Altura máxima da caçamba
Capacidade da caçamba
Ângulo de ataque
Ângulo de saída (com para-choque)
Ângulo de inclinação máxima em subida
Altura de solo

Laranja Imperial
pintura metálica

Azul Cayman
pintura metálica

ATTACK 4X4

Peso bruto total
Peso em ordem de marcha total
Capacidade de carga
Capacidade de reboque com freio
Capacidade de reboque sem freio
Capacidade de tanque de combustível
Tipo
Voltas batente a batente
Raio de giro

Vermelho Alert
pintura sólida

Branco Aspen
pintura sólida

Preto Premium
pintura metálica

Azul Cayman
pintura metálica

Cinza Grafite
pintura metálica

Consumo urbano (Inmetro)
Consumo rodoviário (Inmetro)

ATTACK

XE

LE

CARROCERIA
Picape cabine dupla, 4 portas, 5 lugares
MOTOR
2.3 L, 16 válvulas, turbo diesel c/ intercooler e injeção direta
2.3 L, 16 válvulas, bi-turbo diesel c/ intercooler e injeção direta
2.298 cm3
160 cv @ 3.750 rpm
190 cv @ 3.750 rpm
41 kgfm @ 1.500~2.500 rpm
45,9 kgfm @ 1.500~2.500 rpm
85 x 101,3
70 cv/l
82,8 cv/l
17,8 kgfm/l
19,96 kgfm/l
15,4:1
TRANSMISSÃO
Transmissão manual de 6 marchas
Transmissão automática de 7 marchas com modo sequencial
4,685
4,886
2,478
3,169
1,623
2,027
1,207
1,411
1,000
1,000
0,808
0,864
0,774
4x4
SUSPENSÃO
Braço duplo com barra estabilizadora (double wishbone)
Multilink com molas helicoidais e eixo rígido com barra estabilizadora
FREIOS
Discos ventilados dianteiros e tambores traseiros com sistema ABS de 4 canais e 4 sensores com controle eletrônico de distribuição de força (EBD)
RODAS/PNEUS
Liga leve, aro 16"
Liga leve, aro 18"
255/70 R16 All Season
255/70 R16 All Terrain
255/60 R18 All Season
255/70 R16 All Season
255/70 R16 All Terrain
255/60 R18 All Season
DIMENSÕES
5.264 mm
1.850 mm
1.826 mm
1.855 mm
1.826 mm
1.860 mm
3.150 mm
1.570 mm
1.509 mm
1.560 mm
473 mm
1.054 L
o
30,3
30,6º
o
27,4
27,7º
23,2o
23,5º
230 mm
241 mm
CAPACIDADE
3.035 kg
3.115 kg
3.115 kg
3.115 kg
2.030 kg
2.075 kg
2.090 kg
2.115 kg
1.005 kg
1.040 kg
1.025 kg
1.000 kg
2.965 kg
2.885 kg
750 kg
80 L
DIREÇÃO
Hidráulica
3,4
6m
CONSUMO
9,3 km/l
9,2 km/l
10,2 km/l
10,5 km/l

LISTA DE EQUIPAMENTOS

Antes de escolher a sua Nissan Frontier, verifique na tabela
a composição de cada versão do veículo.

VERSÕES

S

ATTACK

XE

= série / - = não disponível

LEGENDA:

LE

CÂMBIO

VERSÕES

S

ATTACK

XE

LE

APARÊNCIA

Câmbio automático de 7 marchas com função manual sequencial

-







Faróis dianteiros máscara negra





—

—

Câmbio manual de 6 marchas



-

-

-

Friso de porta lateral (4 portas)

—

—

—



Abertura da tampa de combustível por acionamento interno









Abertura das portas sem o uso da chave

—

—





Acabamento em revestimento sintético nos bancos

—

—





Acendimento automático dos faróis + temporizador

—

—





Alavanca de câmbio com acabamento em revestimento sintético

—







CONFORTO E CONVENIÊNCIA

—

—





Grade frontal prata



—

—

—

Grade frontal preta

—



—

—

Maçanetas externas cromadas

—

—





Maçanetas externas em preto + maçaneta da caçamba cromada





—

—

Maçanetas internas cromadas

—







Maçanetas internas pretas



—

—

—

Moldura da porta cromada









Para-choque frontal na cor do veículo









Para-choque traseiro cromado

—

—





Para-choque traseiro preto





—

—











Protetor de motor
Rack de teto na cor prata

—

—

—



—



—

—

—

—



—

—

—

—







—

—
—

Alavanca de freio de estacionamento com acabamento em revestimento sintético

—







Apoio de braço traseiro com suporte para 2 copos









Apoio de cabeça traseiro (3)









Ar-condicionado digital Dual Zone

—

—





Ar-condicionado manual com filtro de pólen





—

—

Banco do motorista com regulagem elétrica (8 ajustes: inclinação, distância, altura)
e suporte de lombar

—



—

Grade frontal cromada

Câmera 360° com imagem integrada ao display do rádio

—

—

—



Rack de teto na cor preta

Câmera de ré

—





—

Chave inteligente presencial "I-Key"

—

—





Console central em revestimento sintético com apoio de braço

—

—





Controle de velocidade de cruzeiro (cruise control) com comandos no volante

—

—





Retrovisores externos cromados, com ajuste e rebatimento elétrico, rebatimento automático e
indicador de direção em LED
Retrovisores externos cromados, com ajuste e rebatimento elétrico, rebatimento automático,
indicador de direção em LED com câmera

Desembaçador traseiro com temporizador









Direção hidráulica









Escurecimento manual dos retrovisores









Espaço para armazenamento nas portas dianteiras









Limpador de para-brisa com controle intermitente variável









Painel da porta com acabamento em revestimento sintético

—

—





Painel de instrumentos analógico



—

—

—







Painel de instrumentos multifuncional colorido de 5"

—

Para-brisa dianteiro com proteção UV









Para-sol com espelho e iluminação (2)

—







Porta-copos (6)

—







Porta-luvas com trava









Porta-óculos

—







Protetor de caçamba

—

—

—



Saídas de a/c para o banco traseiro









Seleção de tração em forma de botão rotativo









Sensor de estacionamento traseiro

—

—





Sistema eletrônico de ignição (botão Push Start)

—

—





TAG Sem Parar*









Termômetro externo









Teto solar

—

—

—



Tomada de 12 V (1) + entrada USB (1)



—

—

—

Tomada de 12 V (1) + entrada USB (2) + entrada auxiliar (1)

—







Vidros elétricos (4) com função "um toque" para o motorista









Volante com acabamento em revestimento sintético

—







Volante com ajuste de altura manual









Volante multifuncional

—







Adesivos exclusivos "Attack"

—



—

—

Estribo lateral

—

—





Estribo lateral Dark Chrome

—



—

—

Faróis de neblina com moldura cromada

—

—





Faróis de neblina com moldura preta

—



—

—

APARÊNCIA

*O veículo possui TAG do Sem Parar instalado. As condições de uso e contratação do serviço podem ser verificadas no site: www.semparar.com.br/nissan.

Retrovisores externos pretos, com ajuste elétrico e rebatimento manual
SEGURANÇA
2 airbags: frontais para o motorista e o passageiro







6 airbags: frontais para o motorista e o passageiro, laterais e de cortina

—

—

—



Alarme com sistema imobilizador

—







Alças de auxílio para entrada no veículo (3)









Alças de segurança (3)









Bloqueio de diferencial eletrônico - ABLS









Cintos de segurança traseiros de 3 pontos (3)









Controle automático de descida (HDC)









Controles de tração e estabilidade (VDC – Vehicle Dynamic Control)









Faróis dianteiros de LED

—

—





Faróis dianteiros diurnos com assinatura de LED (DTRL)

—

—





Freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA)









Ganchos de amarração interna da caçamba (4)









Ganchos para reboque dianteiro









Indicador de direção nas laterais





—

—

Luz de freio de LED (brake light)









Sistema de auxílio de partida em rampa (HSA)









4 alto-falantes (2 porta dianteira + 2 tweeters)

—



—

—

6 alto-falantes (2 porta dianteira + 2 tweeters + 2 porta traseira)

—

—





Antena de teto









Multimídia A-IVI de 8" com Android Auto® e Apple CarPlay®
Multimídia A-IVI de 8" com Android Auto® e Apple CarPlay® + Maps

—



—

—

—

—





SISTEMA DE ÁUDIO

Android® e Android Auto® são marcas registradas do Google LLC. Apple CarPlay® é uma marca registrada da Apple, Inc.
O veículo contém revestimento sintético.

Nissan Intelligent Mobility leva você um passo a adiante. A sensação de que o
carro é uma extensão de você, te ajudando ver mais, sentir mais, reagindo com
você, e as vezes por você. Nissan Intelligent Mobility é sobre um futuro melhor
- nos levando para um mundo mais seguro, mais sustentável e emocionante.

APONTE A CÂMERA DO SEU
SMARTPHONE PARA O QR
CODE ABAIXO E ACESSE
A VERSÃO ONLINE DO
CATÁLOGO:

PARA SABER MAIS SOBRE A NISSAN FRONTIER,
ACESSE NISSAN.COM.BR OU PROCURE
A NISSAN NAS REDES SOCIAIS.
Alguns itens mencionados ou mostrados são opcionais, acessórios ou referem-se a versões específicas, conforme
detalhado na lista de equipamentos apresentada neste folheto. Garantia de três anos, sem limite de quilometragem para
uso particular, desde que as revisões e manutenções sejam efetuadas nas concessionárias Nissan, limitada a defeitos de
fabricação ou montagem de peças. Para mais informações, consulte o Manual de Garantia. O veículo contém partes de
revestimento sintético. Para mais informações sobre o consumo, acesse www.inmetro.gov.br e www.conpet.gov.br. Para
a versão S, combustível diesel: cidade, 9,3 km/l; estrada, 10,2 km/l; para as versões Attack, XE e LE, combustível diesel:
cidade, 9,2 km/l; estrada, 10,5 km/l. Para obter mais informações, vá até uma concessionária Nissan ou ligue 0800 011
1090 ou acesse www.nissan.com.br. As informações contidas neste folheto datam de agosto de 2021.

ENVIE UM SMS COM
A PALAVRA FRONTIER
PARA O NÚMERO
29099 E RECEBA O
CATÁLOGO DIGITAL.

/nissanbrasil
@nissanbrasil
nissanbrasil

No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.

/nissanoficial

