
 NISSAN

PATHFINDER

Pathfinder Hybrid - Mechanical features المواصفات الميكانيكية - باثفايندر الهجين

Engine المحرك

Code QR25S/C + DZ الرمز

Engine 2.5-liter supercharged four-cylinder unit  أربع اسطوانات مع شاحن هوائي ٢,٥ لتر  المحرك

Max. Power  (hp) / rpm 250hp/5600rpm كيلو واط )حصان( دورة/دقيقة القوة القصوى )صافي( 

Max. Torque Nm(kg-m) / rpm 330Nm/3600rpm نيوتن متر )كجم - متر( دورة/دقيقة العزم األقصى )صافي( 

Steering/Suspension/Brakes عجلة القيادة / التعليق /المكابح

Steering مضخة هيدروليكية  - عجلة قيادة إلكترونية مع مفاتيح تحكم مدمجة بعجلة القيادة
Leather/Hydraulic pump/Electric Power/With steering switches نظام عجلة القيادة

Suspension Front/rear Independent  مستقل األمام / الخلف نظام التعليق

Brakes
System )BA( ونظام تعزيز الفرملة ،)EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة ،)ABS( نظام المكابح المانعة لالنغالق

Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake force Distribution (EBD), Brake Assist (BA) النظام
نظام المكابح

Front/rear Ventilated discs  أقراص مهواة األمام / الخلف

AC System Mechanical AC Compressor  نظام تكييف الهواء بضاغط ميكانيكي نظام مكيف الهواء

Tyres & wheels اإلطارات و العجالت

Tyres & wheels
Wheels 20” Machined Alloy  ألمنيوم ٢٠ بوصة اإلطارات

اإلطارات و العجالت
Tyres P2 35/55 R20 العجالت

Capacities السعة

Seating Persons 7 أشخاص سعة الجلوس

Fuel tank Litres 74 لترات سعة خزان الوقود

• HEV battery* technology 
with advanced durability of over 
15 years/400,000 km.

• Space-saving battery pack 
that means comfortable room for seven 
and no loss of interior or cargo space.

• Intelligent Dual Clutch System 
that alternates between the electric motor 
and petrol engine, depending on driving 
conditions and power required.

• Regenerative Braking System 
that captures energy generated at braking, 
and uses it to recharge the lithium-ion batteries.

*HEV battery carries Nissan authorised vehicle manufacturing warranty of 3 years/100,000 km.

بطارية* ليثيوم ايـون HEV ذات التقنية الـمتطورة  • 
بكفاءة عالية تدوم ألكثـر من 1٥ سنة/ 4٠٠٫٠٠٠ كلم.

بطارية مدمجة لتوفير المساحة  • 
 هذا يعني مساحة وراحة إضافية للركاب السبعة

ومساحة إضافية لتخزين األمتعة.

نظام ذكي للتحكم بالتعشيق الثنائي  •  
 يقوم بالتناوب في إستخدام إما المحرك
 الكهربائي أو محرك البنزين وفقًا لظروف

القيادة والقوة المطلوبة. 

نظام المكابح المولد للطاقة  • 
 يقوم بتوليد الطاقة أثناء عملية الفرملة،

وإستخدام هذه الطاقة لشحن بطارية ليثيوم ايون.

*تخضع البطارية لضمان وكالة نيسان المعتمد ضمن مدة 3 سنوات أو 1٠٠٫٠٠٠ كلم.

WOULDN’T IT BE COOL IF  
YOU COULD HAVE YOUR HYBRID 
AND YOUR SUV, TOO?

أليس من الرائع لو امتلكت سيارة 
هجينة ودفع رباعي بنفس الوقت؟

Introducing the Nissan Pathfinder Hybrid.
More Power. More Fuel-Efficient.
With a responsive 250-horsepower, 2.5 L supercharged, 4-cylinder 
petrol engine combined with an electric motor, Pathfinder Hybrid 
goes the distance for you in every way. It’s designed with further 
enhanced fuel efficiency, which is up to 24% better than the 
conventional Mid-Sized SUV.

There are also all the things that make every Pathfinder the 
Next-Gen SUV: the comfort of best-in-class roominess, the 
convenience of easy access to the 3rd row, a tri-zone DVD 
Entertainment System, and the rugged capability of the intuitive 
4WD system.

إليـَك نيسـان باثفـاينـدر الهجـيـن.

قوة أكبـر. كفاءة بتـرشيـد إستهـالك الوقـود أكثـر.
 مــع محــّرك البنزيــن فائــق الشــحن رباعــي األســطوانات ســعة ٢٫٥ لتــر بقــّوة
٢٥٠ حصانــًا، باإلضافــة إلــى محــرك الكهربــاء المتطــّور، نيســان باثفاينــدر الهجيـــن 
فئتهــا  فــي  األفضــل  لتكــون  تــّم تصميمهــا  جديــدة.  آفــاٍق  إلــى  بــك  تنطلــق 
بكونهــا  أكثــر ترشــيدًا فـــي إســتهالك الوقــود بنســبة ٢4٪ مقارنــًة بســيارت 

الدفــع الرباعــي متوســطة الحجــم.

ــي تجعــل  ــزة الت ــزات الممي ــد مــن  التجهي ــك، تتوفــر أيضــًا العدي ناهيــك عــن ذل
مــن أي باثفاينــدر الجيــل الجديــد مــن ســيارات الدفــع الرباعــي مثــل: المســاحة 
الرحبـــة الرائــدة فـــي فئتهــا، سهولـــة الوصــول إلــى مقاعــد الصــف الثالـــث، نظــام 
التـــرفيه DVD ثالثــي الـــمناطق، والكفــاءة العاليــة لنظــام الدفــع الرباعــي الذكــي 

فـــي كل األوضــاع. 



SL HEV      

SV HEV      

CHOOSE YOUR TRIM LEVEL

حرصــت نيســان علــى أن تكــون نمــاذج األلــوان المعروضــة هنــا أقــرب مــا يمكــن إلــى ألــوان المركبــة الحقيقيــة. إال أن هــذه النمــاذج قــد 
تختلــف بشــكل طفيــف عــن الواقــع تبعــًا للشــروط واإلجــراءات التــي تخضــع لهــا عمليــة الطباعــة، فضاًل عــن إختالفها عند مشــاهدتها 

في ضوء النهار، أو تحت ضوء ســاطع أو متوهج. يرجى زيارة أقرب وكيل نيســان لمشــاهدة ألوان المركبات الحقيقية.

Nissan has taken care to ensure that the colour swatches presented here are the closest 
possible representations of actual vehicle colours. Swatches may vary slightly due to the 
printing process and whether viewed in daylight, fluorescent or incandescent light. Please see 
the actual colours at your local Nissan dealer.
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ALMOND CLOTH S قماش بيج ALMOND LEATHER SV/SL جلد بيج BLACK CLOTH S قماش أسود BLACK LEATHER SV/SL جلد أسود 

DIMENSIONS/CAPACITIES/WEIGHTS/FUEL األبعاد/السعات/األوزان/الوقود

Dimensions – mm األبعاد - مم 
Exterior األبعاد الخارجية
Wheelbase  2900 قاعدة العجالت

Overall length  5008 الطول اإلجمالي

Overall width with mirrors  1960 العرض اإلجمالي بالمرايا

Overall height with roof rack 1783 اإلرتفاع اإلجمالي مع القضبان السقفية

Track width 1670 المسافة بين عجالت المحور الواحد

Interior (Front / Rear) المقصورة (المقدمة / المؤخرة)
Head room without Sunroof 1072/1001 حيز الرأس بدون فتحة السقف

Head room with Sunroof 1043/978 حيز الرأس بفتحة السقف

Leg room 1072/1059 حيز األرجل

Hip room 1442/1425 حيز الحوض

Shoulder room 1543/1534 حيز األكتاف

Cargo منطقة التخزين
Maximum length  2004 الطول األقصى

Maximum width 1167 العرض األقصى

Maximum height 798 اإلرتفاع األقصى

 Capacities السعة
Seating capacity 7 سعة الجلوس

Interior passenger volume – L 3398 حجم مقصورة الركاب - لتر

Cargo capacity with 2nd row upright, 3rd row upright – L 453 سعة الحمولة عندما يكون الصف الثاني والصف الثالث من المقاعد قائمين - لتر

Cargo capacity with 2nd row upright, 3rd row folded flat – L 1201 سعة الحمولة عندما يكون الصف الثاني من المقاعد قائمًا مع ثني الصف الثالث تمامًا - لتر

Cargo capacity with 2nd row folded flat, 3rd row folded flat – L 2260 سعة الحمولة عند ثني الصف الثاني والصف الثالث من المقاعد تمامًا - لتر

Fuel tank – L 74 سعة خزان الوقود - لتر

Maximum towing capacity – kg 1500 قوة القطر القصوى - كجم

• 250 HP 2.5-Litre 
• X-Tronic CVT (Continuously Variable 

Transmission)/D-Step
• Available intelligent 4x4 Intuitive  

4WD system
• Hill start assist
• Hill descent control
• 20” Alluminum-alloy wheels
• LED Daytime Running Light (DTRL)
• Body coloured outside mirrors 

with electric adjust and turn 
signal indicators

• 7-passenger seating capacity
• Tri-Zone Automatic Temperature 

Control System
• 203 mm (8.0”) colour display with 

multi-touch control

• Bluetooth Hands-Free Phone System
• I-Key (Lock/Unlock)
• Push Button Ignition
• Remote Engine Starter
• Power Windows
• AM/FM/CD/MP3 audio system 

with six speakers
• Two USB connection ports for 

iPod interface and other 
compatible devices

• Illuminated steering wheel-mounted 
audio controls with voice recognition 
button to access paired device 
phone book and audio song 
search capability

• Driver & Passenger front airbags

• Vehicle Dynamic Control (VDC) with 
Traction Control System (TCS)

• Tyre Pressure Monitoring System 
(TPMS) with Easy-Fill Tyre Alert

• Leather-wrapped steering wheel and 
shift knob

• Power Steering (Speed Sensor) with 
power Tilt & Telescopic function

• Cruise Control
• Leather Seats
• 8-way power adjustable driver’s seat 

with power lumbar & powered front 
passenger seat (Slide & Recline)

• Auto Light System
• Roof Rail
• Rear Spoiler

• Power windows with front windows 
one-touch auto up/down

• Variable Intermittent speed-sensitive 
flat blade windshield wipers

• Dual Airbags
• Front Fog Lamps
• Dual illuminated visor vanity mirrors
• Rear parking sensor with 

rear view monitor
• Powered open/close rear tailgate 

with hands-free function
• Sunroof
• Auto Anti-Dazzle interior 

rear view mirror

KEY AVAILABLE PACKAGE:
• Navigation

• Body coloured outside mirrors with electric adjust, 
reverse synchro and turn signal indicators

• Climate controlled front seats (heated and cooled)
• Driver’s seat and outside mirrors position memory
• LED Headlamps
• Bose® Premium Audio System with 12 speakers
• Front side & curtain airbags
• Intelligent Around View Mirror with MOD 

(Moving Object Detection)
• 8” Dual Rear Entertainment System 
• Navigation

 مرايا جانبية بلون السيارة مع إمكانية ضبطها كهربائيًا،  ∙
ومؤشرات إشارات اإلنعطاف والرجوع إلى الخلف المتزامنة

مقاعد أمامية بخاصية التحكم في المناخ )تدفئة وتبريد( ∙
خاصية الذاكرة لحفظ وضعية مقعد السائق والمرايا الجانبية ∙
∙ LED كشافات أمامية
نظام صوت ®Bose متميز مع 1٢ مكبرًا للصوت ∙
وسائد هوائية أمامية جانبية ووسائد هوائية ستارية ∙

  شاشة الرؤية الشاملة )AVM( مع نظام الكشف	 
)MOD( عن األجسام المتحركة

نظام الترفيه الخلفي المزدوج قياس 8 بوصات ∙
المالحة ∙

اختر طرازك المفضل

ACTIVE SAFETY
Whether you need to hit the brakes hard or manoeuvre 
around an unexpected obstacle, these standard technologies 
help you respond to a potentially harmful situation.

Vehicle Dynamic Control (VDC) helps you maintain your 
steered path.

Traction Control System (TCS) helps reduce wheelspin in 
low-traction situations.

Anti-lock Braking System (ABS) helps you maintain steering 
control around obstacles while braking heavily.

Electronic Brake force Distribution (EBD) sends extra force 
to the rear brakes when you have additional weight of 
passengers or cargo in the back.

Brake Assist helps apply maximum braking force if it detects 
hard braking and senses you are in an emergency situation.

خصائص الوقاية من الحوادث
سواء أكنت في حاجة إلى إستخدام المكابح بصورة مفاجئة أم ترغب في المناورة 

حول عائق ظهر أمامك فجأة على الطريق، فستساعدك التقنيات التالية على 
اإلستجابة للموقف بشكل صحيح لتجنب المخاطر المحتملة.

نظام التحكم الديناميكي بالمركبة يساعدك على البقاء في مسارك المطلوب.

ث يساعدك على تقليل معدل دوران العجل فوق األسطح
ّ
 نظام التحكم بالتشب

منخفضة التشبث.

نظام المكابح المانعة لإلنغالق يساعدك على الحفاظ على التحكم بعجلة 
التوجيه عند استخدام المكابح بشدة أثناء المناورة حول العوائق المفاجئة.

نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة يضع قوة إضافية على المكابح الخلفية 
عند وجود حمولة زائدة من الركاب في الخلف.

نظام تعزيز الفرملة يساعد على استخدام القوة القصوى 
 المتاحة عند اإلحساس بإستخدام شديد للمكابح

والشعور بوجود حالة طارئة.

خصائص الحماية أثناء الحوادث
ست وسائد هوائية قياسية (في طراز SL فقط). يتضمن نظام نيسان للوسائد الهوائية المتطورة وسائد هوائية أمامية إضافية تنتفخ على 

مرحلتين، إلى جانب أحزمة أمان ومستشعرات تصنيف الركاب. كما تأتيك مركبة باثفايندر مزودة بوسائد هوائية جانبية إضافية مثبتة بالمقاعد 
األمامية للسائق والراكب األمامي، ووسائد هوائية إضافية ستارية مثبتة بالسقف للحماية من الصدمات الجانبية ومزودة بمستشعرات إنقالب.

نظام تثبيت األطفال (القطات سفلية وأحزمة لألطفال).

PASSIVE SAFETY
Six Standard Airbags (SL grade). Nissan Advanced Airbag System has dual-stage supplemental front airbags 
with seat-belt and occupant-classification sensors. In addition, Pathfinder features driver and front passenger 
seat-mounted side-impact supplemental airbags along with roof-mounted curtain side-impact supplemental 
airbags with rollover sensor. 
LATCH System (Lower Anchors and Tethers for CHildren)

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) with Easy-Fill Tyre Alert 

TPMS lets you know when a tyre is low. And Easy-Fill Tyre Alert takes the 
guesswork out of filling your tyres, with a beep of the horn when you’ve reached 
the correct pressure. 

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات (TPMS) مع نظام التنبيه عند امتالء الهواء في اإلطارات. 

ُيحذرك نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات )TPMS( عند انخفاض الضغط بأحد اإلطارات، أما نظام 
التنبيه عند امتالء الهواء في اإلطارات فيحمل عنك عناء التخمين عند نفخ اإلطارات، حيث يصدر صوتًا 

من آلة التنبيه عند وصول ضغط الهواء في اإلطار إلى الحد المناسب.

محرك سعة ٢٫٥ لتر يولد قوة ٢٥٠ حصانًا ∙
  ®X-Tronic CVT )بتقنية التغيير المستمر( 	

/في وضع القيادة
 نظام دفع رباعي ذكي ®All-Mode لجميع األوضاع	 
نظام مساعدة صعود المنحدرات	 
 نظام التحكم عند نزول المنحدرات	 
  عجالت مسبوكة من األلمنيوم	 

قياس ٢٠ بوصة
 	)DTRL( تعمل في وضح النهار LED كشافات
 مرايا جانبية بلون السيارة بخاصية الضبط 	 

الكهربائي وإشارات االنعطاف
سعة الجلوس 7 أشخاص	 
  نظام أوتوماتيكي للتحكم بدرجة الحرارة ثالثي 	 

المناطق
  شاشة ملونة تعمل باللمس	 

المتعدد قياس ٢٠3 ملم )8٫٠ بوصات(

نظام هاتف تحدث حر بتقنية بلوتوث	 
مفتاح ذكي )قفل/إلغاء القفل(	 
خاصية تشغيل المحرك بلمسة زر	 
نظام تشغيل المحّرك عن بعد	 
نوافذ كهربائية	 
 نظام صوتي AM/FM/CD/MP3 مزود بستة 	 

مكبرات للصوت
 منفذا USB لتوصيل جهاز ®iPod واألجهزة 	 

المتوافقة األخرى
 نظام صوتي مع أزرار مضاءة مثبتة على عجلة 	 

القيادة مع زر األوامر الصوتية للوصول إلى دليل 
 الهاتف للجهاز المقترن بالسيارة وإمكانية

البحث عن األغاني
 مفاتيح مضاءة للتحكم بنظام الترفيه الصوتي 	 

مدمجة بعجلة القيادة
الوسائد الهوائية األمامية للسائق والراكب	 

 نظام التحكم الديناميكي بالسيارة )VDC( مع 	 
)TCS( نظام التحكم بالتشبث

 	 )TPMS( نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات 
مع التنبيه بنفخ اإلطارات

  عجلة القيادة ومقبض ناقل الحركة	 
مكسوان بالجلد

 عجلة قيادة هيدروليكية )حساس السرعة( تتميز 	 
بخاصية التعديل طواًل وارتفاعًا يدويًا

التحكم في ثبات السرعة	 
خامة تنجيد المقاعد من الجلد	 
 مقعد السائق يتحرك آليًا بثمانية اتجاهات 	 

مع دعم منطقة القطنية )أسفل الظهر( آليًا 
 باإلضافة إلى مقعد آلي للراكب األمامي

)قابل لالنزالق وقابل لإلمالة(
نظام اإلضاءة األوتوماتيكية	 
قضبان سقفية	 
جناح خلفي	 

 نوافذ كهربائية تتمتع بخاصية الفتح أو اإلغالق 	 
الكامل آليًا بلمسة زر

  مساحات للزجاج األمامي بشفرات	 
 مسطحة تعمل بشكل متقطع

وحساسة لسرعة السيارة
وسادات هوائية مزدوجة	 
كشافات ضباب أمامية	 
مرايا تزيين مضاءة مزدوجة	 
حساسات ركن خلفية مع شاشة رؤية خلفية	 
 خاصية فتح صندوق األمتعة آليًا مع حساس 	 

يعمل دون لمس للفتح واإلغالق
فتحة سقف	 
مرآة الرؤية الخلفية الداخلية اآللية المانعة لإلبهار	 

الحزمة الرئيسية المتاحة:
المالحة ∙

NISSAN INTELLIGENT DRIVING FEATURES
INNOVATION THAT LOOKS OUT FOR YOU
What if you had the confidence you need for every part of your drive?

مزايا القيادة الذكية من نيسان

إبتكارات تهتم بسالمتك
أليس من الرائع أن تكون مفعمًا بالثقة طوال رحلتك؟

PAINT AND FABRIC الطالء واألقمشة

Exterior Colours are subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. األلوان الخارجية قابلة للتغيير تبعًا لمتطلبات السوق والدرجة المطلوبة. الرجاء إستشارة وكيلك المحلي.

Pearl White QAB

QAB أبيض لؤلؤي

Gun Metallic KAD

KAD رمادي حديدي

Caspian Blue RBY

RBY أزرق غامق

Silver (M) K23

K23 )M( فضي

Midnight Pine DALMagnetic Black G41

G41 أسود حديدي

Scarlet Ember  NBL

NBL أحمر فلفليDAL أخضر داكن


