
Estamos lançando o conceito Nissan Intelligent Mobility. Com ele, um conjunto de novas 
tecnologias vai transformar nossos carros em verdadeiros parceiros dos motoristas. Juntos, 
vamos tornar a experiência de dirigir mais segura, conectada e empolgante, seja com os carros 
automáticos, com os modelos manuais ou mesmo com os avançados carros elétricos, que 
também são uma realidade. As grandes transformações chegaram com a mais alta tecnologia 
japonesa. O futuro já está nas mãos de quem dirige um volante com a marca Nissan hoje.

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. 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. Este folheto contém imagens da 
versão LE, e suas informações datam de fevereiro de 2019.
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No trânsito, a vida vem primeiro.
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NISSAN FRONTIER



DE FORÇA E 
TRADIÇÃO

ANOS
80

Com 14 milhões de picapes vendidas no mundo inteiro  
e presente em mais de 180 países, a Nissan mostra  
sua força, confiança e inovação. Constante nas suas aventuras,  
sempre à frente, a Nissan Frontier é a líder dos horizontes.



Experimente a Nissan Frontier: resistência e conforto na mesma viagem. 
Com a mais alta tecnologia japonesa e um estilo moderno e robusto,  
é a picape que leva você a um dia no trabalho ou lazer,  
sem deixar nada para trás.

Confiável e inovadora, a Nissan Frontier oferece tudo de que você precisa: 
freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA), 
tranquilidade na direção (suspensão traseira multilink com eixo rígido), capacidade 
de carga, chassi reforçado, motor eficiente e câmbio automático de 7 marchas para 
você chegar aonde quiser, com muita força e robustez.

NISSAN FRONTIER. 
FORÇA E TECNOLOGIA  
PARA TODOS OS DESAFIOS.



A PICAPE EM QUE VOCÊ  
CONFIA COMPLETAMENTE.
Os locais mais severos exigem a resistência que está no DNA da Nissan Frontier.
Com o chassi reforçado duplo C, todos os seus componentes protegidos de uma extremidade 
a outra e com a ótima distância do solo, a Nissan Frontier é uma das picapes mais eficientes dentro 
e fora da estrada. Seus ângulos de entrada (30,6°) e saída (27,7°) vencem os terrenos mais inclinados. 
Com a Nissan Frontier, você experimentará maior conforto durante todo o caminho, graças 
à suspensão dianteira de garfo duplo feita de aço e à suspensão traseira multilink com eixo rígido.

ÂNGULO  
DE ENTRADA  

30,6°
ÂNGULO  
DE SAÍDA
27,7°

 
DE  
DISTÂNCIA  
DO SOLO

241 mm

PROTEÇÃO COMPLETA. 
CAPACIDADE TOTAL.
O chassi reforçado duplo C conta ainda com 

barras transversais para melhorar a rigidez 

estrutural. Desenvolvido com aço de alta 

resistência e reforçado em áreas estratégicas, 

suporta a torção e tem um desempenho 

eficiente na direção. 



Suspensão multilink
traseira

Controle automático  
de descida (HDC) 

Sistema de auxílio de 
partida em rampa (HSA)

Acionamento eletrônico 
de tração

Active Brake  
Limited Slip (ABLS)

Controle de tração  
e estabilidade (VDC) 

EXPÕE SEU PODER  
EM TODOS OS CAMINHOS.
Na Nissan Frontier, você está pronto para seguir em frente  
com o comando de acionamento eletrônico de tração,  
que alterna entre 4x2 e 4x4 (high/low). 

A Nissan Frontier também está equipada com ABLS 
(Active Brake Limited Slip), que auxilia na tração 
necessária para uma melhor experiência off-road.

A nova suspensão traseira multilink com eixo rígido  
da Nissan Frontier une resistência e capacidade de carga,  
proporcionando melhor controle e estabilidade, além  
de conforto para todos os ocupantes, surpreendendo  
em momentos mais severos com eficiência e segurança.

Tudo isso para você enfrentar qualquer desafio. 
É você equipado para qualquer caminho e sem preocupações.



SIGA EM FRENTE  
SEM SE IMPORTAR PARA ONDE.
Com a suspensão dianteira de garfo duplo e a suspensão traseira multilink 
com eixo rígido, apropriada para andar tanto na terra quanto em estradas 
asfaltadas, você pode alterar seu percurso com total confiança e conforto. 
Estabilidade, segurança e capacidade de carga para todos os tipos de terreno.  
Além disso, é possível rebocar até 2.885 kg, graças ao sistema de freios, à transmissão  
e refrigeração e, é claro, ao seu excesso de força e torque em baixas rotações.

2.885 KG
CAPACIDADE DE REBOQUE

Capacidade exclusiva para as versões Attack, XE e LE.



Potência, aceleração e economia são a prova  
de que a Nissan Frontier é altamente eficiente.  

Através do motor bi-turbo diesel, os testes  
de engenharia comprovam o máximo de  

desempenho em cada gota de combustível.
 
 
 
 
 

2.3 L
INTERCOOLER BI-TURBO DIESEL 

Motor 2.3 l a diesel com 4 cilindros,
45,9 kgfm @ 2.500 rpm de torque, 
190 cv @ 3.750 rpm de potência e

capacidade de carga máxima, incluindo  
passageiros, de 1.040 kg na Attack 4x4,  

1.025 kg na XE e 1.000 kg na LE.   
Capacidade de reboque: 2.885 kg.

ALTA POTÊNCIA E ECONOMIA DE  
COMBUSTÍVEL EM SUAS VIAGENS.

Item exclusivo das versões Attack, XE e LE.



*Itens exclusivos das versões XE e LE.

SEGURANÇA E CONFORTO  
SEMPRE COM VOCÊ.
A Nissan Frontier vem equipada com a assinatura dos faróis de LED 
de rodagem diurna (DTRL)*, com design exclusivo e uma ótima performance. 
O acendimento automático dos faróis com sensor crepuscular também 
possui a função de temporizador Delay Timer, auxiliando o motorista para 
uma condução mais segura em situações de baixa luminosidade, durante a noite.



VISÃO 360O

É MAIS CONFORTO NA CIDADE

Dê ré com segurança. Qualquer espaço é 
uma vaga. 

Economize tempo.

Não esbarre em nada.

E SEGURANÇA NO OFF-ROAD.

Passe por qualquer ponte. 
A visão 360o e sua câmera frontal fazem  
com que a Nissan Frontier passe por qualquer  
ponte, até mesmo as mais estreitas.

Marcha a ré com tranquilidade. 
Ao dirigir em marcha a ré em ambientes com pouca ou 
nenhuma visibilidade, conte com a visão traseira da visão 
360o e passe por qualquer caminho com segurança.

No trabalho.  
Auxilia o condutor a saber, com 
exatidão, a distância do veículo 
em relação aos obstáculos.

Enxergue tudo nas descidas. 
A câmera frontal e a visão 360o tornam 
o caminho mais fácil e seguro: enxergue 
todos os obstáculos até nas descidas.

Todo o cuidado é pouco. 
Passe com tranquilidade por espaços 
apertados e evite acidentes com a vista 
lateral da visão 360o da Nissan Frontier.



Você vai encontrar o lugar perfeito para guardar objetos 
debaixo dos assentos traseiros, nos compartimentos 
laterais das portas e dentro do amplo porta-luvas, 
além do porta-copos no console central e na 
parte traseira. Tudo isso para que todos os passageiros 
possam estar bem servidos em todas as viagens.

Os compartimentos localizados na porta do motorista  
e na do passageiro são amplos e de fácil acesso.

O console central conta com amplo porta-copos e um compartimento para 
os itens que você precisa ter sempre à sua disposição, além de uma tomada de 12 V.

O porta-luvas da Nissan Frontier tem abertura com chave 
e capacidade ideal para guardar itens importantes.

As caixas de armazenamento localizadas sob os bancos traseiros são 
perfeitas para guardar qualquer ferramenta que se queira manter protegida.

ARMAZENA, OCULTA, TRANCA.
O interior da Nissan Frontier, com teto alto e lugar de sobra 
para acomodar as pernas, foi projetado para você aproveitar 
ao máximo todo o espaço. O design é inteligente e com
diferentes compartimentos importantes, tanto para o trabalho 
quanto para as atividades do dia a dia.

Interior exclusivo das versões XE e LE.



VIAJE NA PRIMEIRA CLASSE  
TODOS OS DIAS.
Surpreenda-se com a Nissan Frontier. Os bancos de couro com a tecnologia  
Zero Gravity® e ajustes elétricos para o motorista oferecem conforto e sofisticação  
seja qual for a sua viagem. A Nissan Frontier também conta com ar-condicionado 
digital Dual Zone, que proporciona a conveniência de controlar a temperatura 
de forma individual, em cada um dos lados da cabine. 
O veículo contém partes de couro legítimo e partes de couro sintético. Itens exclusivos das versões XE e LE.



DOMINE TUDO A SUA VOLTA.
Todos os controles estão no lugar exato para você dominar o ambiente.  
Os comandos no volante permitem controlar facilmente a velocidade e o sistema  
de áudio. O sistema sem fio Bluetooth®, com reconhecimento de voz, possibilita  
a você fazer ligações ou atender ao telefone sem descuidar da direção. Interior do veículo e função telefone exclusiva das versões XE e LE.



DISPLAY MULTIFUNCIONAL: CONECTA, ORGANIZA E PROTEGE.

A INOVAÇÃO QUE VOCÊ ESPERAVA CHEGOU.
O display multifuncional (monitor avançado de assistência ao motorista) fornece as 
informações necessárias para cada trajeto, como consumo de combustível, quilometragem, 
velocidade média, aviso de portas abertas, entre outros. O design 3-D do monitor proporciona 
uma melhor visualização e leitura dos dados disponibilizados pela Nissan Frontier.

Item e funções exclusivos  
das versões Attack, XE e LE.



A-IVI é um acessório integrado ao veículo que possui 3 nos de garantia sem limite de quilometragem para pessoa física ou 3 anos e 100.000 quilômetros para pessoa 
jurídica (o que ocorrer primeiro) e está disponível nas versões Attack, XE e LE. A Nissan não recomenda a utilização de aplicativos com o veículo em movimento.  
A Nissan não se responsabiliza pela instalação de aplicativos na A-IVI. Android™ e Android Auto™ são marcas registradas do Google LLC. Apple CarPlay®  
é uma marca registrada da Apple, Inc. Bluetooth® (marca e logo) pertence à  Bluetooth SIG, Inc., e todo uso realizado pela Nissan está sob licença.

SEU SMARTPHONE E SUA NISSAN FRONTIER  
100% CONECTADOS COM A TECNOLOGIA A-IVI.

Conexão Bluetooth®  
com dispositivos 

simultâneos.

Monitoramento de 
trânsito em tempo real.

Multimídia
com touch screen de 8”.

Navegação porta a porta.
Você traça a rota no seu smartphone e, 
ao se conectar à A-IVI, ela aparece  

no display automaticamente.

Atualização de software 
Over the Air.

Atualize o software e o GPS via Wi-Fi 
sem precisar ir até uma concessionária 

ou utilizar um dispositivo externo.

Android Auto™ & Apple CarPlay®.
Comando de voz para responder  

às mensagens recebidas e traçar rotas 
para seus contatos.



Para reduzir o deslizamento da roda, o VDC  
controla o torque do motor e a pressão dos  
freios, melhorando a estabilidade do veículo. 

A Nissan oferece tecnologias inovadoras, que auxiliam você na condução da sua picape. 
O rebatimento elétrico dos retrovisores da Nissan Frontier traz mais praticidade  
e comodidade ao estacionar em lugares estreitos, e a funcionalidade basculante  
(para a frente e para trás) ajuda a evitar pequenos aborrecimentos. 

CONTROLE DE TRAÇÃO E ESTABILIDADE

O controle de tração e estabilidade (VDC)  
utiliza sensores para controlar e manter  
a estabilidade da Nissan Frontier em condições  
adversas, proporcionando mais segurança. 

AIR BAG – O sistema ativo de  
segurança da Nissan Frontier  

conta com 6 air bags frontais.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 
JAPONESA.

CONTROLE AUTOMÁTICO DE DESCIDA (HDC) – Auxilia no controle  
do veículo em descidas íngremes com terreno irregular, comum em uso off-road. 

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. 

Os 6 airbags são itens exclusivos da versão LE  
e o rebatimento elétrico é item exclusivo das versões XE e LE.



O design externo não deixa dúvidas sobre o instinto selvagem dessa picape. 
Com motor 2.3 l bi-turbo diesel com 190 cv de potência, a nova Nissan Frontier Attack explora  

o conceito de Attack em cada detalhe, das cores intensas e desafiadoras à eficiência  
e ao equilíbrio do motor em relação às cilindradas, à potência e ao torque. Descubra  
como resistência e conforto andam juntos a bordo da nova Nissan Frontier Attack.

DESBRAVE DESAFIOS COM A     
NOVA NISSAN FRONTIER ATTACK.

DIRIJA EM ESTRADAS 
QUE AINDA NÃO 
CONHECEM O ASFALTO. 



VERSÕES

• 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 preto
• Rodas aro 16" escuras
• Santantônio preto
• Step lateral preto
• Transmissão automática de 7 marchas com modo manual

ATTACK 4X4   

CONTÉM OS EQUIPAMENTOS DA VERSÃO S +:

S

• 2 air bags
• ABS, EBD & BA 
• Acionamento eletrônico de tração (2WD e 4WD, high/low)
• Câmbio manual de 6 velocidades
• Direção hidráulica
• HDC & 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 B-LSP
• Vidros elétricos

• 6 alto-falantes (2 frontais + 2 traseiros + 2 tweeters)
• Acabamento de couro 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)
• Step lateral
• Transmissão automática de 7 marchas com modo manual

XE 4X4 

CONTÉM OS EQUIPAMENTOS DA VERSÃO S +:

• Visão 360o

• Rack de teto
• Rodas aro 18"
• 6 air bags
• Teto solar

LE 4X4  

CONTÉM OS EQUIPAMENTOS DA VERSÃO XE +:



NISSAN FRONTIER ATTACK - CORES

NISSAN FRONTIER - CORES 

Cinza Grafite
Pintura metálica

Azul Cayman
Pintura metálica

Branco Aspen
Pintura sólida

Vermelho Alert
Pintura sólida

Vermelho Alert
Pintura sólida

Preto Premium
Pintura metálica

Preto Premium
Pintura metálica

Prata Classic
Pintura metálica

Laranja Imperial
Pintura metálica

Branco Aspen
Pintura sólida

NISSAN FRONTIER 4X4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
VERSÕES ATTACK 4X4 XE LES

Tipo 

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

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 

Peso bruto total
Peso em ordem de marcha total
Capacidade de carga
Capacidade de reboque com freio
Capacidade de reboque sem freio
Capacidade do tanque de combustível

Consumo urbano
Consumo rodoviário

Tipo
Voltas batente a batente 
Raio de giro

Rodas
Pneus
Estepe 

Suspensão dianteira
Suspensão traseira

Tipo

1ª 4,685 
2ª 2,478 
3ª 1,623 
4ª 1,207 
5ª 1 
6ª 0,808 
- - 
 

Tipo

Tração

Arquitetura Picape cabine dupla, 4 portas, 5 lugares

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

Braço duplo com barra estabilizadora (double wishbone)
Multilink com molas helicoidais e eixo rígido com barra estabilizadora

5.264 mm
1.850 mm

9,3 km/l
10,2 km/l

9,2 km/l
10,5 km/l

750 kg
80 litros

Hidráulica 
3,4
6 m

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

2.298 cm³

160 cv @ 3.750 rpm  
41 kgfm @ 1.500~2.500 rpm

Ferro, aro 16”
255/70 R16 All Season
255/70 R16 All Season

1.826 mm 1.855 mm 1.826 mm 1.860 mm

30,3o

27,4o

23,2o

230 mm

30,3o

27,4o

23,2o

230 mm

30,3o

27,4o

23,2o

230 mm

30,6o

27,7o

23,5o

241 mm

3.035 kg
2.030 kg
1.005 kg
2.965 kg

3.115 kg
2.075 kg
1.040 kg

3.115 kg
2.090 kg
1.025 kg

3.115 kg
2.115 kg

1.000 kg

Liga leve, aro 16”
255/70 R16 All Terrain
255/70 R16 All Terrain 

Liga leve, aro 18”
255/60 R18 All Season
255/60 R18 All Season 

Liga leve, aro 16”
255/70 R16 All Terrain OWL

255/70 R16 All Terrain OWL 

Transmissão manual de 6 marchas Transmissão automática de 7 marchas com modo sequencial

17,8 kgfm/l
70 cv/l 82,8 cv/l

15,4:1

190 cv @ 3.750 rpm  
45,9 kgfm @ 1.500~2.500 rpm

19,96 kgfm/l

MOTOR

CARROCERIA

TRANSMISSÃO

SUSPENSÃO

FREIOS

1ª 4,886
2ª 3,169
3ª 2,027
4ª 1,411
5ª 0,864
6ª 0,774
7ª 4,041

RODAS/PNEUS

DIMENSÕES

DIREÇÃO

CONSUMO

3.150 mm
1.570 mm 
1.509 mm
1.560 mm 
473 mm 

1.054 litros

CAPACIDADE

85 x 101,3 

2.885 kg 

4x4



Grade frontal prata

Grade frontal preta

Maçanetas externas cromadas

Maçanetas externas pretas + 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

Rack de teto na cor preta

Retrovisores externos cromados com ajuste e rebatimento elétrico,  

rebatimento automático e indicador de direção de LED

Retrovisores externos cromados com ajuste e rebatimento elétrico,  

rebatimento automático e indicador de direção de LED com câmera

Retrovisores externos pretos com ajuste elétrico e rebatimento manual

VERSÕES XE 4X4 LE 4X4S 4X4 ATTACK 4X4

2 air bags (frontais para o motorista e passageiro)

6 air bags (frontais para o motorista e 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)

Controle 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

Sistema de auxílio de partida em rampa (HSA)

4 alto-falantes (2 nas portas dianteiras + 2 tweeters)

6 alto-falantes (2 nas portas dianteiras + 2 tweeters + 2 nas portas traseiras)

Antena de teto

Multimídia de 8" com Android AutoTM & Apple CarPlay®

Aparência
Adesivos exclusivos Attack

Estribo lateral

Estribo lateral preto

Faróis de neblina com moldura cromada

Faróis de neblina com moldura preta  

Faróis dianteiros com máscara negra

Grade frontal cromada

Segurança

Áudio

NISSAN FRONTIER 4X4 – LISTA DE EQUIPAMENTOS
VERSÕES

Câmbio automático de 7 marchas com função manual sequencial

Câmbio manual de 6 marchas

Conforto e conveniência

Câmbio
XE 4X4 LE 4X4S 4X4 ATTACK 4X4

Abertura da tampa de combustível por acionamento interno

Abertura das portas sem o uso da chave  

Acabamento de couro nos bancos

Acendimento automático dos faróis + temporizador

Alavanca de câmbio com acabamento de couro

Alavanca de freio de estacionamento com acabamento de couro

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

Câmera de ré

Chave inteligente presencial (I-Key)

Console central de couro com apoio de braço

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

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 de couro

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

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)

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

Visão 360°, com imagem integrada ao display do rádio  

Volante com acabamento de couro

Volante com ajuste de altura manual

Volante multifuncional

Android™ e Android Auto™ são marcas registradas do Google LLC. Apple CarPlay® é uma marca registrada da Apple, Inc.

Legenda: Série  |  -  Não disponível


