
O Nissan Intelligent Mobility leva você um passo adiante. Ele dá a 

sensação de que o carro é a sua extensão, ajudando a ver mais, 

sentir mais, reagindo com você e, às vezes, por você. O Nissan 

Intelligent Mobility é sobre um futuro melhor, nos levando para 

um mundo mais seguro, mais sustentável e emocionante.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

XE AT 4X4 PLATINUM AT 4X4 PRO-4X  AT 4X4

Motor

MODELO S  MT 4X4 SE AT 4X4

Cilindrada

ATTACK AT 4X4

Potência Máxima

Torque Máximo

Transmissão

Suspensão dianteira

Suspensão traseira

Freios

Rodas

Pneus

Capacidade da caçamba

Ângulo de ataque

Altura de solo 

Capacidade de carga

Direção

Consumo urbano (INMETRO)

Consumo rodoviário (INMETRO)

2.3 L, 16 válvulas, bi-turbo diesel c/ intercooler e injeção direta 2.3 L, 16 válvulas, bi-turbo diesel c/ intercooler e injeção direta 

2.298 cm³ 2.298 cm³

190 cv @ 3.750 rpm

43,3 kgfm @ 1.500 ~2.500 rpm 45,9 kgfm @ 1.500 ~2.500 rpm 45,9 kgfm @ 1.500 ~2.500 rpm

190cv @ 3.750 rpm

Capacidade do tanque de 
combustível

Ângulo de saída (com para-choque)

Transmissão manual de 6 
marchas

Transmissão automática de 7 
marchas com modo sequencial Transmissão automática de 7 marchas com modo sequencial

Braço duplo com barra estabilizadora (double wishbone) Braço duplo com barra estabilizadora (double wishbone)

Multilink com molas helicoidais e eixo rígido com barra 
estabilizadora

Discos ventilados dianteiros e traseiros com sistema ABS de 4 
canais e 4 sensores com controle eletrônico de distribuição de 

força (EBD)
Discos ventilados dianteiros e traseiros com sistema ABS de 4 canais e 4 sensores com controle 

eletrônico de distribuição de força (EBD)

Multilink com molas helicoidais e eixo rígido com barra estabilizadora

Aço 17" Alumínio 17" Alumínio 17" Alumínio 17"Liga leve 18"

255/65R17 All Season 255/65R17 All Terrain 255/65R17 All Terrain255/60R18 All Season

1.054 litros 1.054 litros

31,4° 31,4° 31,2° 32°

26° 26° 26°

249,1mm 249,1mm 247,4 mm 252 mm

1.032 kg 1.023 kg 1.029 kg 1.043 kg 1.010 kg 1.030 kg

Capacidade de reboque com 
freio 2.800 kg 2.770 kg 2.750 kg

73 litros72 litros

Hidráulica Hidráulica

@nissanbrasil

@NissanBrasil

/nissanbrasil

/nissanbrasil

@nissanbrasil

PARA SABER MAIS SOBRE A NISSAN FRONTIER, ACESSE O 
QR CODE ABAIXO OU ENCONTRE A NISSAN NAS REDES SOCIAIS.

A
 R

ol
l B

ar
 (S

an
to

 A
nt

ôn
io

) e
xi

bi
da

 n
a 

im
ag

em
 é

 it
em

 a
ce

ss
ór

io
 o

pc
io

na
l, 

co
m

er
ci

al
iz

ad
o 

se
pa

ra
da

m
en

te
 p

el
a 

co
nc

es
si

on
ár

ia
 

(d
is

po
ní

ve
l a

 p
ar

tir
 d

e 
ju

nh
o/

22
). 

C
on

su
lte

 p
re

ço
 e

 d
is

po
ni

bi
lid

ad
e 

de
 e

st
oq

ue
 n

a 
co

nc
es

si
on

ár
ia

 d
e 

su
a 

pr
ef

er
ên

ci
a.

163 cv @ 3.750 rpm

9,1 km/l 9,1 km/l 9,1 km/l9,5 km/l 9,1 km/l

10,9 km/l 11 km/l 11 km/l 11 km/l 11 km/l



SAFETY SHIELD®
Segurança e proteção em todos os ângulos.

ASSISTENTE DE ALTURA 
E INTENSIDADE DOS 
FARÓIS

ALERTA 
INTELIGENTE DE 
ATENÇÃO DO 
MOTORISTA

BRANCO ASPEN

Todas as versões

PRATA CLASSIC

S, SE, XE e Platinum

VERMELHO ALERT

Attack

PRETO PREMIUM

Todas as versões

AZUL CAYMAN

XE e Platinum

CINZA SHARK

PRO-4X

CINZA GRAFITE

Attack, XE e Platinum

FRONTIER 
PRO-4X  AT 4X4

Pneus o� -road  

Moldura do para-lama  

Acabamento premium o� -road  

Teto solar

Roda de alumínio de 17"

Barras transversais 

6 airbags  

Iso� x  

Controles de tração e estabilidade  
(VDC)  

FRONTIER 
S MT 4X4   

Disco de freio dianteiro e traseiro   

Assentos frontais separados  

Lembrete do cinto de segurança 

Retrovisor na cor do veículo com 
ajuste elétrico, rebatimento manual 
e indicador de direção

Farol de neblina  

4 alto-falantes

FRONTIER 
SE AT 4X4 

Roda de alumínio de 17" 

FRONTIER 
ATTACK AT 4X4  

Painel TFT com 7"   

Roda  com novo design de 17" 

Barras de teto  com novo design 

Estribo lateral  

Identidade visual exclusiva  

Banco com regulagem elétrica
e acabamento premium 

Faróis em Full LED e lanternas 
traseiras em LED  

Barras de teto cromadas

FRONTIER 
XE AT 4X4

Estribo lateral  

Limpador frontal do para-brisas 
com sensor de chuva 

Retrovisor interno eletrocrômico

Medidor de pressão dos pneus

Teto solar

Tecnologia Nissan Intelligent 
Mobility

FRONTIER 
PLATINUM AT 4X4

Prepare-se para fazer mais 

A Nova Nissan Frontier foi desenhada para ajudar você 

a fazer mais, trazendo o impossível ao seu alcance. Abra 

caminho para experiências inesquecíveis com a robustez do 

DNA Nissan, incorporado à Frontier em níveis inéditos. Em 

seu percurso, desfrute do máximo conforto e segurança, 

proporcionados por um pacote de tecnologia inovador. 

VERSÕES
Con� ra os destaques de cada versão. 

CORES
Conheça as cores disponíveis para cada versão.

design, 
tecnologia
e robustez

ALERTA DE TRÁFEGO 
 CRUZADO TRASEIRO

EXCLUSIVO ALERTA AVANÇADO 
DE COLISÃO 
FRONTAL

EXCLUSIVO

ALERTA INTELIGENTE  
E ASSISTENTE DE 
PREVENÇÃO DE 
MUDANÇA DE FAIXA

ALERTA E 
ASSISTENTE 
INTELIGENTE DE 
PONTO CEGO

EXCLUSIVO

ASSISTENTE INTELIGENTE 
 DE FRENAGEM

VISÃO 360°
INTELIGENTE (OFF-
ROAD) E DETECÇÃO 
DE OBJETOS EM 
MOVIMENTO

EXCLUSIVO


