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Na Nissan, inovamos continuamente para melhorar o seu negócio, descobrindo soluções 
novas e inteligentes para lhe proporcionar o melhor espaço da classe, a par de uma 
maior eficiência, versatilidade, durabilidade, economia de custos e facilidade de utilização. 
Criamos continuamente emoção e inovação para tornar a sua rotina diária mais agradável 
e o seu trabalho mais divertido, bem como para o manter na vanguarda. Porque não há 
melhor sensação que saber que fizemos um trabalho de uma forma mais inteligente.

VCL UMA GAMA 
IMBATÍVEL

VEÍCULO COMERCIAL OFICIAL DA 
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
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�A fiabilidade é vital; o meu 
negócio depende da minha 
capacidade de chegar sempre 
a tempo aos meus clientes. 
Por isso, a Garantia Nissan de 
5 anos é uma grande mais-valia. 
Demonstra que a Nissan confia 
verdadeiramente na engenharia, 
qualidade de construção e 
fiabilidade dos seus veículos, e 
isso também me dá confiança.�

�A Nissan possui uma 
gama fantástica de VCL 
ligeiros, todos com 
características úteis 
para o meu negócio. 
Escolhi a NV300 porque 
possui as dimensões 
certas para as minhas 
necessidades atuais. É 
bom saber que, quando 
o meu negócio crescer, 
posso mudar para um 
veículo maior e continuar 
a conduzir um Nissan.�

�Para mim, a NV300 é mais 
do que um furgão, também 

é o meu escritório. Preciso 
de tratar de papelada, ir 

buscar peças e manter-me 
em contacto com os 

clientes quando estou na 
estrada; foi por isso que 

escolhi a NV300. Ajuda-me 
a ser organizado e eficiente 

e essa é a imagem que 
queremos mostrar 

aos clientes.�

�Passo a maior parte do dia ao 
volante, e por isso a performance 

e economia de combustível são 
fundamentais. A minha NV300 
proporciona-me uma condução 
suave com uma boa aceleração, 

quando necessário, aliada a 
uma economia que 

também é muito boa. 
Isto torna a condução 

mais tranquila e também 
beneficia a minha 

conta bancária.�

Garantia do Fabricante de 5 Anos / 
160.000 km (o que ocorrer primeiro) 
para a gama de VCL (à exceção 
da e-NV200: Garantia do Fabricante 
de 5 Anos / 100.000 km para as 
peças do sistema de VE, 5 anos / 
100.000  km para as restantes 
partes do veículo)

ESCOLHA O SEU JOGADOR
PODEMOS EXIGIR MUITO DA NOVA NV300 e ter a certeza de que não nos vai desiludir. Tem tudo 
o que necessita para o seu negócio: baixo custo de utilização aliado a grande conforto. 
E uma flexibilidade de carga excecional, tendo em conta as suas práticas dimensões de furgão 
médio. Tal como se espera da Nissan, a NV300 também está construída para ser inteiramente 
confiável. Uma promessa que conta com o apoio da nossa garantia de cinco anos.
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EURO PALETES

CARGA ÚTIL 
ATÉ 

1.280 KG 
VOLUME DE 
CARGA ATÉ 
8,6 M3
CARGO
VOLUME

CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 
8,6 M3

 

ATÉ 4,0 M3

COM 6 PESSOAS
ATÉ 9 LUGARES 

COM MUITO ESPAÇO

BAIXO CONSUMO DE 
COMBUSTÍVEL,
MUITA POTÊNCIA
A motorização 1.6 dCi da NV300 está 
disponível com 4 potências diferentes: 
duas monoturbo com 95 e 120 cv, 
e duas biturbo com 125 ou 145 cv. As 
motorizações biturbo desenvolvem 
mais binário a baixa rotação e mais 
potência a alta velocidade, o que 
contribui para uma manobrabilidade 
ainda melhor. 

CONCEBIDO PARA SI

ESPAÇO PARA A CARGA,
CONFORTO PARA AS PESSOAS
O FURGÃO FECHADO NV300 pode transportar um volume 
até 8,6 m3 e carga útil até 1.280 kg, ao passo que o Furgão 
Misto pode transportar uma equipa de seis pessoas e as 
ferramentas necessárias para realizar o trabalho. O Combi 
tem capacidade para transportar até nove passageiros 
com muito espaço e conforto.

HÁ UM NV300 IDEAL PARA SI. Escolha entre dois comprimentos e alturas para o 
Furgão Fechado, dois comprimentos para o Combi ou Furgão Misto e um Chassis-
Cabina longo pronto para a conversão específica de que necessita.

FURGÃO FURGÃO MISTO COMBI CHASSIS-CABINA

MANTENHA-SE EM 
CONTACTO

BAIXO CUSTO DE 
MANUTENÇÃO

Todos os motores da NV300 cumprem 
a norma EURO6.

O seu baixo consumo de combustível, 
aliado a intervalos de revisão de 

2 anos / 40.000 km contribuem 
para o baixo custo de 

manutenção da NV300.

Mantenha-se em contacto, com o NissanConnect, o seu 
sistema de navegação, comunicações e entretenimento. Veja 
os mapas, as músicas, as informações os contactos telefónicos 
no ecrã tátil policromático de 7", receba orientações por voz 
em toda a Europa, desfrute da conectividade sem fios e oiça 
toda a sua música em qualquer formato: CD, iPod, MP3, USB ou 
transmissão de áudio via Bluetooth®.

FURGÃO FURGÃO MISTO COMBI

x3 x10PLACAS DE 
GESSO

DE 2,5 M

DAR CONTA DO TRABALHO
A NV300 É UM UM VEÍCULO DE TRANSPORTE MUITO CAPAZ. 
Até mesmo a versão standard consegue transportar três euro 
paletes ou até dez placas de pladur de 2,5 m. Com a porta 
na  antepara poderá carregar objetos muito compridos, tais 
como tubos ou rolos de alcatifa. 

Com um impressionante espaço de carga, pode carregar 
facilmente três euro paletes ou dez placas de pladur de 2,5 m. 
Com a porta na antepara, a NV300 permite transportar objetos 
com comprimento até 3,75 m na versão L1 e até 4,15 m na L2.

INDICATOR CHAVE DE 
DESEMPENHO
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PERFEITO PARA SI. Uma gama completa com muitas opções 
simplifica a escolha da NV300 perfeita para o seu negócio. 
Existem dois comprimentos e alturas para o Furgão Fechado, 
dois comprimentos para o Furgão Misto e Combi uma versão 
Chassis-cabina com grande distância entre eixos 
para conversões. ESCOLHA COM TRANQUILIDADE!
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EXIGE MENOS, OFERECE MAIS
COM O SEU BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO, a NV300 é ideal para o seu negócio. 

Tanto as motorizações monoturbo como biturbo são surpreendentemente 
económicas. A função Stop/Start, a e a gestão inteligente da energia ajudam-no a 

poupar combustível. E, porque sabe que a NV300 está coberta pela excecional 
garantia Nissan de 5 anos ou 160.000 km, a sua paz de espírito é completa.

TURBO POTÊNCIA

STOP/START & MODO ECO

Garantia do Fabricante de 5 Anos / 160.000 km
(o que ocorrer primeiro) para a gama de 
VCL (à exceção da e-NV200: Garantia do 
Fabricante de 5 Anos / 100.000 km para as 
peças do sistema de VE, 5 Anos / 100.000 km 
para as restantes partes do veículo) 
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LEVE MAIS CARGA, COM TODA 
A FACILIDADE
A NV300 foi construída para simplificar o seu trabalho. A ampla abertura traseira 
permite carregar facilmente uma euro palete e as portas laterais deslizantes tornam 
mais fáceis as entregas nos passeios. Com a NV300, consegue fazer mais.
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PENSAMENTO INSPIRADO. 
CARREGAMENTO MAIS INTELIGENTE...
Para além de uma área de carga espaçosa e adaptável, a NV300 
integra muitos pormenores práticos e úteis. O tipo de ideias inspiradas 
que transformam um desafio num trabalho bem feito.

A conveniente altura do 
plano de carga, de 552 mm, 
significa um menor esforço 
para levantar os objetos.

Antepara inteiramente em aço 
por uma questão de segurança 
(opcionalmente vidrada)

Largura da área de carga de 
1,27 m entre as cavas de roda.

O EQUIPAMENTO INCLUI IGUALMENTE:
• Área de carga iluminada com LED
• Tomada de 12 V na área de carga

• A porta traseira pode ser bloqueada na posição 
aberta para carregar objetos extremamente longos

• Porta-bagagens de tejadilho interior para 
objetos com até 2,0 m de comprimento/13kg

• Portas traseiras ou porta da área de carga 
com vidros, em opção

• Dois cabides para casacos na parte de trás 
da antepara

• A NV300 pode rebocar um atrelado com 
travões até 2000 kg

As portas laterais articuladas 
abrem-se num ângulo de 
90° / 180° / 270° para um 
fácil acesso de 1,3 m.

Até 18 ilhós de fixação nas 
laterais o no piso, para fixar 
a carga.

A porta na antepara permite 
o transporte de objetos até 
3,75 m na NV300 L1 ou 4,15M 
na NV300 L2.

A porta lateral deslizante 
tem mais de um metro de 
largura, facilitando o transporte 
de uma euro palete.
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CONFORTÁVEL E PRÁTICA
O habitáculo da NV300 é muito mais do que um local de trabalho confortável. 
Também é um escritório móvel muito organizado. Está disponível um espaço 
de arrumação de mais de 89 litros para tudo, desde clips até garrafas grandes, 
passando pelo seu computador portátil. A base do banco do passageiro rebate-
se para a frente, revelando arrumações de grandes dimensões. O banco de trás 
rebate-se, formando uma prancheta A4 amovível. Estes são apenas alguns dos 
equipamentos práticos que demonstram a nossa preocupação com o seu trabalho.

O EQUIPAMENTO INTERIOR DO FURGÃO INCLUI:
1. Armazenamento de objetos maiores por baixo dos 

lugares dos passageiros.
2. Suporte de prancheta no interior do encosto do 

banco central. Espaço plano para documentos ou 
computador portátil. 

3. Práticos suportes de copos para manter a sua bebida 
em segurança.

4. Suporte ajustável para o seu smartphone.
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Circule em qualquer lugar como 
um residente, com imagens 
claras e orientação por voz. 
As informações de trânsito 
ajudam-no a evitar atrasos.

Transforme a sua NV300 num centro 
de entretenimento e comunicações. 
Carregue a sua coleção de músicas 
através de Bluetooth.

Fale com os seus clientes e 
telefone para casa. Com a 
tecnologia mãos-livres do 
NissanConnect, pode realizar 
e atender chamadas e consultar 
os seus contactos, tudo de 
uma forma segura, sem tirar 
as mãos do volante. 

SIMPLICIDADE 
AVANÇADA
Chegar a horas e manter-se em contacto é vital 
para qualquer negócio. Tornamos tudo mais fácil 
com o NissanConnect – o nosso sofisticado sistema 
multimédia de fácil utilização que se sincroniza com 
o seu smartphone.

NissanConnect
Ecrã tátil de 7", navegação com informações 
de trânsito e atualizações de mapas via USB, 
integração Bluetooth de smartphone, tomada 
USB e conetividade por tomada tipo jack.
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FURGÃO FECHADO NV300
ADORA CARGAS GRANDES
O furgão fechado NV300 é uma ferramenta de trabalho capaz, espaçosa e 
fiável. Dotado de uma ampla área de carga num veículo de tamanho médio 
altamente manobrável, é prático tanto para as ruas da cidade como para as 
deslocações descontraídas em autoestrada.

O EQUIPAMENTO DE ACESSO E DA ÁREA DE CARGA INCLUEM:
• Ilhós no piso para fixação da carga
• A aba da antepara aumenta o comprimento 

da área de carga até 4,15 m na versão L2
• Chão e forro em madeira na área de carga

A iluminação brilhante em 
LED, disponível em opção, 
facilita o trabalho na área 
de carga.

Uma estrutura de tejadilho 
interior proporciona uma 
capacidade de carga 
adicional.

O furgão pode vir equipado 
com uma porta lateral 
deslizante de 1,0 M num 
ou em ambos os lados.

Este dispositivo inteligente 
permite-lhe bloquear a porta 
da bagageira na posição aberta 
para transportar cargas mais 
compridas de uma forma 
segura (a partir de E1).

• Portas laterais e da bagageira que permitem carregar 
• Portas traseiras com ângulo de abertura de 270°
• Área de carga iluminada
• Tomada de 12 volts para acessórios elétricos na 

área de carga

 

Furgão Fechado    |     Furgão Misto    |     Combi 

O melhor para o seu negócio    |    Desempenho    |     Perfeito para si    |    Versões    |     Tecnologia e performance    |    Especifi cações    |    Acessórios    |    Conversões    |    Cores, janes e estofos    |    Garantias e serviços

Imprimir   |   Sair



FURGÃO MISTO NV300
PRONTO PARA TUDO
O furgão misto NV300 é a solução de trabalho flexível. Os seus colaboradores dispõem de 
um acesso fácil ao interior através das portas deslizantes, bem como de um espaço amplo 
e confortável nas deslocações de e para o local de trabalho. Com dois comprimentos 
disponíveis, dispõe de espaço para a sua equipa e de uma capacidade de carga até 4,0 m3.

ESPAÇO PARA PASSAGEIROS E CARGA:
• Volume de carga máx. de 3,2 a 4,0 m3  
• Carga útil até 1.040 kg
• Duas portas deslizantes com janelas fixas
• Antepara de plástico de alta resistência com janela
• Banco traseiro de 3 lugares ou bancos individuais 

com apoios de cabeça de altura e inclinação 
reguláveis

• Todos os bancos estão equipados com cintos de 
segurança de 3 pontos com pré-tensores

• Espaço adicional sob a antepara traseira, que 
aumenta o comprimento da área de carga para 
um máximo de 2,42 m (modelos L2)

• Ligação de 12 V na cobertura do banco
• 2 colunas no revestimento do tejadilho
• Cortinas pára-sol à esquerda e à direita

Espaço de carga de até 
4,0 m3 para ferramentas 
e equipamento.

Banco traseiro com 
contornos individuais para 
três passageiros.

Um apoio de braço 
rebatível contribui para 
um maior conforto.

As amplas janelas tornam o 
espaço luminoso e arejado.
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O EQUIPAMENTO DE SÉRIE DO COMBI INCLUI:
• Até nove lugares, com duas opções de distância entre eixos
• Duas portas laterais deslizantes com janelas fixas ou de 

abertura
• Bancos da segunda e terceira fila com contornos, de três 

lugares cada um
• Banco da segunda fila rebatível assimetricamente 60/40

• Banco da terceira fila rebatível
• Bancos da segunda e terceira fila amovíveis
• Cintos de segurança diagonais com pré-tensores em 

todos os lugares
• Cobertura do piso em borracha
• Estofos laterais de meia altura

COMBI NV300
TRANSMITIR A 
MELHOR IMPRESSÃO
Bonito, espaçoso e confortável, o Combi vai impressionar 
os seus passageiros a caminho do aeroporto ou do jogo, 
na cidade ou na autoestrada.

Portas laterais deslizantes 
de grandes dimensões, 
costas de bancos rebatíveis 
assimetricamente para 
permitir um acesso fácil.

Os bancos rebatíveis ou 
amovíveis da terceira fila e os 
bancos amovíveis da segunda 
proporcionam combinações 
flexíveis de espaço para 
passageiros/carga.

Retire os bancos da segunda 
e terceira fila e o Combi 
proporcionar-lhe-á o espaço 
de carga de um furgão 
fechado.
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MODO ECO
Ativa-se para otimizar o consumo 
de combustível, através da limitação 
do binário máximo, resposta mais 
suave do acelerador e indicador de 
mudança antecipada de velocidade.

GESTÃO INTELIGENTE DA ENERGIA
Trata-se de um sistema que recupera 
energia na desaceleração e na 
travagem, para diminuir o consumo 
geral de combustível.

COMPATÍVEL COM A NORMA EURO6
A tecnologia de Redução Catalítica 
Seletiva usa AdBlue para converter 
as emissões de óxido de azoto em 
água, nitrogénio e quantidades 
residuais de dióxido de carbono – 
elementos naturais que respiramos 
diariamente com segurança.

CARACTERÍSTICAS DAS VERSÕES 
BITURBO
O primeiro turbo produz um 
binário elevado a baixa rotação, 
para proporcionar mais força nas 
recuperações e no arranque. O 
segundo turbo aumenta a potência 
nas rotações mais elevadas 
para proporcionar uma aceração 
constante e de confiança. 

STOP/START
De série nos veículos biturbo 
e opcional nos veículos de 95 cv, 
o motor é desligado quando se 
para no trânsito e volta a arrancar 
instantaneamente quando se 
carrega na embraiagem. Perceberá 
rapidamente a poupança de 
combustível.

1.6 dCi monoturbo de 95 cv1.6 dCi biturbo de 145 cv

ALTA EFICIÊNCIA
Os motores diesel dCi de 1.6 litros combinam a impressionante 
economia de combustível que resulta da baixa cilindrada 
com a tecnologia turbo em toda a gama de rotações. Estão 
disponíveis quatro motorizações que respeitam a norma 
EURO6: Monoturbo de 95 ou 120 cv Biturbo de 125 ou 145 cv.
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PONDERADO
E RESPONSÁVEL
A sua segurança é importante para nós. Por isso, o 
NV300 está equipado com sistemas de segurança 
ativa que incluem o Programa Eletrónico de Estabilidade 
(ESP), ABS com Distribuição Eletrónica da Travagem 
(EBD) e Aderência Aumentada, que otimiza a tração 
em condições difíceis (lodo, neve). Inclui igualmente 
vários pormenores que tornam a condução mais fácil 
e o mantêm tranquilamente no controlo.

LUZES E LIMPA-VIDROS 
AUTOMÁTICOS
A sua utilização permite-lhe 
manter-se concentrado na 
estrada.

CRUISE CONTROL
Descontraia nas viagens 
longas. Combinado com o 
cruise control, ajuda-o a 
manter-se dentro dos limites 
de velocidade legais.

REBOQUE
O TSM (Mitigação de Oscilação 
de Atrelado) opcional funciona 
com o ESP para o ajudar a 
manter o controlo quando 
conduz com um atrelado.

ASSISTÊNCIA AO ARRANQUE 
EM SUBIDA 
Torna o arranque em subida 
mais seguro e suave, mantendo 
a pressão de travagem durante 
um máximo de 2 segundos.

CÂMARA DE VISÃO TRASEIRA
Combinada com os sensores 
de estacionamento traseiros, 
torna as manobras mais fáceis 
e seguras.

CHAVE INTELIGENTE
Quando tiver as mãos 
ocupadas, a chave inteligente 
permite-lhe trancar e 
destrancar as portas dianteiras 
e traseiras sem usar as mãos 
e ligar o motor.

RETROVISOR DE ÂNGULO 
MORTO
Montado na pala de sol 
do passageiro, para lhe 
proporcionar uma melhor 
visibilidade.

MODO ECO
O modo Eco ativa 
características de condução 
que ajudam a maximizar a 
economia de combustível. 
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DIMENSÕES (MM) L1H1 L1H2
Comprimento total (mm) 4999
Largura total / com retrovisores (mm) 1956 / 2283
Altura em vazio (mm) 1971 2493
Distância entre eixos (mm) 3098
Eixo traseiro (mm) 933 935
Eixo dianteiro (mm) 968 966

ZONA DE CARGA L1H1 L1H2
Comprimento útil ao solo (mm) 2537
Comprimento útil (inclui porta da 
antepara) (mm) 2967

Comprimento útil (inclui zona debaixo do 
banco) (mm) 3750

Comprimento útil a 1m ao solo (mm) 2250
Largura máxima (mm) 1662
Largura entre as cavas das rodas (mm) 1268
Altura útil (mm) 1387 1898
Altura de plataforma de carga 
ao solo (vazio) 552

Volume útil (m3) 5,2 7,2

PORTAS LATERAIS DESLIZANTES L1H1 L1H2
Largura da entrada porta "lateral 
deslizante" a 600mm ao solo (mm) 907

Largura da entrada porta "lateral 
deslizante" a 100mm ao solo (mm) 1030

Altura da entrada porta "lateral 
deslizante" (mm) 1284

PORTAS TRASEIRAS L1H1 L1H2
Altura da entrada (mm) 1320 1820
Largura de entrada 70mm ao solo (mm) 1391

CAPACIDADE DE CARGA (KG) L1H1 L1H2
1000 kg 1200 kg 1200 kg

Peso vazio em ordem de marcha* 1699/1743 1699/1743 1800/1822
Carga útil máxima* 1075/1081 1235/1243 1158/1160
Peso máximo autorizado (M.M.A.C.)* 2780/2820 2940/2980 2960/2980

DIMENSÕES (MM) L2H1 L2H2
Comprimento total (mm) 5399
Largura total / com retrovisores (mm) 1956 / 2283
Altura em vazio (mm) 1971 2490 
Distância entre eixos (mm) 3498
Eixo traseiro (mm) 933 935
Eixo dianteiro (mm) 968 966

ZONA DE CARGA L2H1 L2H2
Comprimento útil ao solo (mm) 2937
Comprimento útil (inclui porta da 
antepara) (mm) 3350

Comprimento útil (inclui zona debaixo do 
banco) (mm) 4150

Comprimento útil a 1m ao solo (mm) 2650
Largura máxima (mm) 1662
Largura entre as cavas das rodas (mm) 1268
Altura útil (mm) 1387 1898
Altura de plataforma de carga 
ao solo (vazio) 552

Volume útil (m3) 6 8,6

FURGÃO FECHADO L1 H1

FURGÃO FECHADO L1 H2 FURGÃO FECHADO L2 H2

FURGÃO FECHADO L2 H1

NV300
DIMENSÕES

PORTAS LATERAIS DESLIZANTES L2H1 L2H2
Largura da entrada porta "lateral 
deslizante" a 600mm ao solo (mm) 907

Largura da entrada porta "lateral 
deslizante" a 100mm ao solo (mm) 1030

Altura da entrada porta "lateral 
deslizante" (mm) 1284

PORTAS TRASEIRAS L2H1 L2H2
Altura da entrada (mm) 1320 1820 
Largura de entrada 70mm ao solo (mm) 1391

CAPACIDADE DE CARGA (KG)  L2H1 L2H2
1200 kg 1200 kg

Peso vazio em ordem de marcha* 1720/1760 1842/1870
Carga útil máxima* 1280/1310 1198/1298
Peso máximo autorizado (M.M.A.C.)* 3000/3040 3040/3090

*Segundo as motorizações
*Segundo as motorizações
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DIMENSÕES (MM) L1H1 L2H1
Comprimento total (mm) 4999 5399
Largura total / com retrovisores (mm) 1956 / 2283
Altura em vazio (mm) 1971
Distância entre eixos (mm) 3098 3498
Eixo traseiro (mm) 933 935
Eixo dianteiro (mm) 968 966

ZONA DE CARGA L1H1 L2H1
Comprimento útil ao solo (min / max) (mm) 1914 / 2023 2314 / 2423
Comprimento útil a 1m ao solo (mm) 1340 1740
Largura máxima (mm) 1662
Largura entre as cavas das rodas (mm) 1268
Altura útil (mm) 1387
Altura de plataforma de carga 
ao solo (vazio) 552

Volume útil (m3) 3,2 4,0

DIMENSÕES (MM) L1H1 L2H1
Comprimento total (mm) 4999 5399
Largura total / com retrovisores (mm) 1956 / 2283
Altura em vazio (mm) 1971
Distância entre eixos (mm) 3098 3498
Eixo traseiro (mm) 933
Eixo dianteiro (mm) 968

ZONA DE CARGA L1H1 L2H1
Volume de carga até ao 
tapa-bagagens (m3) 1,0 1,8

Volume de carga com 3ª fila de 
bancos rebatida (m3) 2,5 3,4

Comprimento ao nível ao solo (mm) 736 1136
Largura máxima (mm) 1662
Largura entre as cavas das rodas (mm) 1298
Altura útil (mm) 1369
Altura de plataforma de carga 
ao solo (vazio) 552

FURGÃO MISTO COMBI 

NV300
DIMENSÕES

PORTAS LATERAIS DESLIZANTES L1H1 L2H1
Largura da entrada porta "lateral 
deslizante" a 600mm ao solo (mm) 907

Largura da entrada porta "lateral 
deslizante" a 100mm ao solo (mm) 1030

Altura da entrada porta "lateral 
deslizante" (mm) 1284

PORTAS TRASEIRAS L1H1 L2H1
Altura da entrada (mm) 1320
Largura de entrada 70mm ao solo (mm) 1391

CAPACIDADE DE CARGA (KG)  L1H1 L2H1
1000 kg 1200 kg 1200 kg

Peso vazio em ordem de marcha* 1845/1855 1900/1910
Carga útil máxima* 975/980 987/989 1040
Peso máximo autorizado (M.M.A.C.)* 2820/2835 2832/2844 2940/2950

 

PORTAS LATERAIS DESLIZANTES L1H1 L2H1
Largura da entrada porta "lateral 
deslizante" a 600mm ao solo (mm) 907

Largura da entrada porta "lateral 
deslizante" a 100mm ao solo (mm) 1030

Altura da entrada porta "lateral 
deslizante" (mm) 1284

PORTAS TRASEIRAS L1H1 L2H1
Altura da entrada (mm) 1320/1295
Altura das portas traseiras / abertura da 
bagageira (mm) 1391

CAPACIDADE DE CARGA (KG) L1H1 L2H1
1000 kg/1200 kg 1200 kg

Número de passageiros 8/9
Peso vazio em ordem de marcha* 1797/1807 1838/1848
Carga útil máxima* 963/1128 1127/1172
Peso máximo autorizado (M.M.A.C.)* 2760/2935 2965/3020

 
*Segundo as motorizações

*Segundo as motorizações
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NV300 
MOTORES
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MOTORES DIESEL

1.6 dCi 95CV
c/s Start/Stop 1.6 dCi 120CV 1.6 dCi 125CV Bi Turbo

Start/Stop
1.6 CDTi 145CV Bi Turbo

Start/Stop

Capacidade 1598cc 1598cc 1598cc 1598cc

Potência máxima 95CV (70Kw) @3500rpm 120CV (89Kw) @3500rpm 125CV (92Kw) @3500rpm 145CV (107Kw) @3500rpm

Binário máximo 260Nm (192 lb.ft) @1500rpm 300Nm (221 lb.ft) @1750rpm 320Nm (236 lb.ft) @1500rpm 340Nm (250 lb.ft) @1750rpm

Nº de cilindros / 
configuração

4 cilindros, 4 válvulas por cilindro, dupla árvore de cames

Tipo de Injeção Common rail + turbo e geometria variável Common rail + twin turbo e geometria variável

Emissão de gases Euro 6

Intervalos de Revisão 40.000 kms ou dois anos (o que ocorrer primeiro)

NV300 
CONFIGURAÇÕES

PORTAS 
ARTICULADAS SEM 

VIDRO COM ÂNGULO 
DE 180 OU 270°

PORTAS 
ARTICULADAS COM 

VIDRO E ÂNGULO 
DE 180 OU 270°

PORTA DA 
BAGAGEIRA

FURGÃO MISTO       

FURGÃO COMBI 

PORTAS TRASEIRAS

FURGÃO FECHADO

CHASSIS-CABINA
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A SUA NV300 
PESSOAL
Segue-se uma seleção de acessórios específicos que 
lhe permite cumprir as suas expetativas e simplificar 
o seu dia a dia.

1. BARRAS DE TEJADILHO EM AÇO
2. PACOTE DE ILUMINAÇÃO
3. TAPETES: BORRACHA, STANDARD, VELUDO
4. ENGATE DE REBOQUE AMOVÍVEL
5. GRELHAS DE PROTEÇÃO PARA PORTAS 

LATERAIS TRASEIRAS ARTICULADAS
6. BARRAS DE TEJADILHO INTERIORES
7.  CAPA DE BANCO
8. ESCADA EM AÇO EPÓXICO (PRETA) PARA 

PORTA TRASEIRA ARTICULADA
9. PISO ANTIDERRAPANTE EM MADEIRA DE 

ELEVADA RESISTÊNCIA

1

2

4

3

5

6 7

8 9
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PISO EM MADEIRA COM ESPESSURA DE 12 MM
COBERTO COM UMA RESINA LAVÁVEL ANTIDERRAPANTE

CAVAS DE RODA COM REVESTIMENTO EM MADEIRA
(DIMENSÕES DE ARRUMAÇÃO: 671*198*85)

O revestimento em madeira com marca Nissan faz parte da 
conversão, beneficiando de uma garantia de 5 anos e podendo ser 
encomendado com toda a comodidade no nosso concessionário.

REVESTIMENTO LATERAL DA 
CARROÇARIA EM MADEIRA

PORTA TRASEIRA COM REVESTIMENTO EM MADEIRA

NV300 
CONVERSÕES

Disponível no furgão NV300 L1/L2, H1/H2 com/sem portas 
laterais deslizantes e no furgão misto.

Se deseja adaptar A NV300 às suas necessidades individuais, 
pode consultar o concessionário Nissan sobre a nossa vasta 
oferta de conversões realizadas por construtores de carroçarias 
certificados pela Nissan.
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JANTES

ESTOFOS

JANTES EM AÇO DE 16"
FURGÃO FECHADO, COMBI E 
FURGÃO MISTO

CINZENTO – CINZENTO-ESCURO
VERSÕES E0 E E1

JANTES EM LIGA LEVE DE 17" 
OPCIONAL NAS VERSÕES 
FURGÃO, COMBI 
E FURGÃO MISTO

TAMPÕES DE JANTES DE 16"
OPCIONAL NAS VERSÕES 
FURGÃO, COMBI 
E FURGÃO MISTO

AZUL – CINZENTO-ESCURO
VERSÃO E2 (OPCIONAL NA 
VERSÃO E1)
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ICE WHITE (S)
WHI

MERCURY GREY (M)
GRP

STONE (M)
BGE

BASE RED (S)
RMB

PANORAMA BLUE (M)
B43

MOLE GREY (S)
GRT

JET BLACK (M)
BLK

OYSTER GREY (M)
GRC

S: SÓLIDO
M: METALIZADO

BAMBOO GREEN (S)
GBM

COPPER BROWN (M)
BRT

NV300 
OS NEGÓCIOS NUNCA ESTIVERAM TÃO BONS
CORES



5
160 000 KM

EM TODA A GAMA
COMERCIAIS NISSAN
EM TODA A GAMA
COMERCIAIS NISSAN160 000 KM

5 ANOS DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM

• Cobertura pan-europeia para avarias, acidentes, incidentes não cobertos pela garantia 
(tais como furos, perda de chave, combustível errado…)
• 24/7, 365 dias
• Centro de chamadas de emergência
• Assistência em viagem imediata
Se tal não for possível e o seu veículo ficar imobilizado após algumas horas, 
disponibilizaremos, logo que possível, um veículo de cortesia ou, se necessário, 
alojamento noturno e meios de transporte até ao seu destino e de regresso ao seu 
local de origem. Recolheremos igualmente o seu veículo imobilizado.

SERVIÇOS A CLIENTES

REDE ESPECIALIZADA 

A Nissan disponibiliza uma rede especializada de concessionários para apoiar os 
requisitos específicos do seu veículo:
• Cobertura pan-europeia
• Recursos humanos e serviços após-venda exclusivos
• Soluções de financiamento competitivas
• Ofertas de conversões por medida
• Ofertas de garantia alargada competitiva para além da garantia de 5 Anos para 
veículos comerciais ligeiros NISSAN.
• Test drive à sua escolha

SERVIÇOS APÓS-VENDA

Uma avaria no seu automóvel é um contratempo. Uma avaria no seu furgão constitui um 
problema grave para a sua atividade profissional. Até mesmo o tempo necessário para as 
revisões constitui tempo de inatividade, porque o seu furgão não está a produzir. Na Nissan, 
sabemos que estas situações são prejudiciais. Por isso, fazemos o nosso melhor para 
assegurar que o seu furgão se encontra onde é suposto – a trabalhar para si, na estrada.

CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA E GARANTIA ALARGADA NISSAN

Uma avaria no seu automóvel é um contratempo. Uma avaria no seu furgão constitui um 
problema grave para a sua atividade profissional. Até mesmo o tempo necessário para as 
revisões constitui tempo de inatividade, porque o seu furgão não está a produzir. Na Nissan, 
sabemos que estas situações são prejudiciais. Por isso, fazemos o nosso melhor para 
assegurar que o seu furgão se encontra onde é suposto – a trabalhar para si, na estrada.

•  5 anos ou 160.000 Km de proteção de pára-choques 
a pára-choques

•  5 anos de garantia para a pintura – que cobre a 
pintura da carroçaria

•  5 anos de garantia para Peças e Acessórios 
Genuínos da NISSAN

• 5 anos de assistência em viagem
• 12 anos de garantia anti-corrosão na NV300
• Totalmente transmissível

E os intervalos de revisão de 2 anos ou 40.000 km no caso das motorizações diesel, 
proporcionam-lhe não só de paz de espírito durante 5 anos, como também um baixo custo de 
manutenção.

GARANTIA DO FABRICANTE DE 5 ANOS PARA VEÍCULOS COMERCIAIS 
LIGEIROS NISSAN
A NISSAN oferece agora uma garantia pan-europeia padrão de 5 anos em toda a sua gama de 
VCL*. É muito mais do que uma simples garantia, incluindo:

Você desperta a nossa imaginação, provoca o nosso engenho, inspira-nos a mudar as regras e a inovar. 
E para nós, inovação não é apenas adicionar coisas e suplementos, é derrubar barreiras para reinventar 
o status quo. É desenvolver soluções inéditas para satisfazer os seus desejos mais excêntricos e mais 
pragmáticos. Na Nissan, concebemos automóveis, acessórios e serviços que quebram os moldes tradicionais 
para lhe oferecer uma experiência de condução mais aliciante, todos os dias.

NA NISSAN, VOCÊ É A NOSSA FONTE DE INSPIRAÇÃO.

*Garantia do Fabricante de 5 Anos / 160.000 km (o que ocorrer primeiro) para a gama de VCL (à exceção do e-NV200: Garantia do fabricante de 5 Anos / 100.000 km para as 
peças do sistema de VE, 5 Anos / 100.000 km para as restantes partes do veículo)
Garantia com quilometragem ilimitada para a pintura, Peças e Acessórios Genuínos da Nissan, Assistência em Viagem e Anti-corrosão.
Para mais informações, consulte o manual da garantia Nissan.
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Garantia do Fabricante de 5 Anos / 160.000 km (o que ocorrer primeiro) para a gama de VCL (à exceção da e-NV200: Garantia 
do fabricante de 5 Anos / 100.000 km para as peças do sistema de VE, 5 Anos / 100.000 km para as restantes partes do veículo)

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam correctos no 
momento da impressão (Outubro 2016). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo 
com a política da empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder a alterações de 
especificações técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários Nissan serão informados de quaisquer 
modificações o mais rapidamente possível. Para informações mais actualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu 
Concessionário Nissan. Dadas as limitações dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação 
podem divergir ligeiramente das cores reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida 
a reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização expressa da Nissan Europe.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – MY16 - 10/2016 – CATÁLOGO GEA DO NV300 - impresso na U.E.
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Concessionário:

A NOSSA PROMESSA, A SUA EXPERIÊNCIA

VEÍCULO DE CORTESIA GRATUITO
EQUIPARAÇÃO DE PREÇOS
NISSAN ASSISTANCE+
CHECK-UP GRATUITO DO VEÍCULO

Siga-nos em: /NissanPt /NissanPortugal/ @NissanPt 

Para beneficiar de todas estas vantagens, registe-se no espaço exclusivo para Clientes em www.youplusnissan.pt 
Descubra em detalhe o programa Promessa Cliente em nissan.pt/promessacliente ou na nossa rede oficial de concessionârios.
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NV300 FURGÃO PRO
 1.6dCi 95 CV (70 kW) L1H1 1T
 1.6dCi 95 CV (70 kW) L1H1 1,2T
 1.6dCi 95 CV (70 kW) L2H1 1,2T
 1.6dCi 120 CV (89 kW) L1H1 1T
 1.6dCi 120 CV (89 kW) L1H1 1,2T
 1.6dCi 120 CV (89 kW) L2H1 1,2T
 1.6dCi 125 CV (92 kW) S&S L1H1 1T
 1.6dCi 125 CV (92 kW) S&S L1H1 1,2T
 1.6dCi 125 CV (92 kW) S&S L2H1 1,2T
 1.6dCi 125 CV (92 kW) S&S L2H2 1,2T
 1.6dCi 145 CV (107 kW) S&S L1H1 1T
 1.6dCi 145 CV (107 kW) S&S L1H1 1,2T
 1.6dCi 145 CV (107 kW) S&S L2H2 1,2T

Equipamento de série
Segurança
	  Airbag condutor
	  ABS (Antibloqueio de travões)
	  ESP + ASR (Sistema de controlo de tração)
	  EBD (Distribuição Eletrónica de Travagem)
	  HSA (Assistência ao Arranque em Subida)
	  Fecho central de portas com comando à distância 

com 2 botões
	  Roda sobressalente 16”
	  Direção assistida
	  Faróis diurnos

Tecnologia
	  Rádio com Bluetooth®, Conector USB e  

Reprodutor MP3
	  Modo de condução ECO (em potências 125 CV e 145 CV)
	  Depósito AdBlue 20 L
	  Computador de bordo
	  Indicador de mudança engrenada no painel de 

instrumentos
	  Sensor de temperatura exterior
	  Sistema Stop&Start (nos motores de 125 CV e 145 CV)
	  Gestão inteligente da refrigeração do motor

Exterior
	  Jantes em aço de 16” 
	  Espelhos retrovisores aquecidos e com regulação 

elétrica
	  Porta lateral direita deslizante em chapa
	  Lateral esquerda em chapa
	  Portas traseiras em chapa com abertura a 180o

	  Porta Traseira com trancamento em posição 
aberta (exceto versões H2 de 1,2T)

Interior
	  Ar condicionado
	  Vidros dianteiros elétricos
	  Banco do condutor ajustável em altura e 

profundidade
	  Banco do passageiro com 2 lugares, encosto 

rebatível com espaço plano para “computador 
portátil”

	  Espaço fechado para armazenamento de objetos 
por baixo dos lugares dos passageiros

	  Banco do condutor com apoio de braço
	  Retrovisor interior grande visão com redução do 

ângulo morto
	  Espaço para armazenamento de objetos no lado 

do passageiro
	  Volante regulável em altura e profundidade
	  Divisória de separação de carga em chapa
	  Porta na antepara para transporte de objetos 

longos com comprimento até 3.75m L1 ou 4.15m L2
	  Anéis de fixação no solo e laterais do compartimento 

de carga reforçados

NV300 FURGÃO COMFORT
 1.6dCi 120 CV (89 kW) L1H1 1T
 1.6dCi 120 CV (89 kW) L1H1 1,2T
 1.6dCi 125 CV (92 kW) S&S L1H1 1T
 1.6dCi 125 CV (92 kW) S&S L1H1 1,2T
 1.6dCi 125 CV (92 kW) S&S L1H2 1,2T
 1.6dCi 125 CV (92 kW) S&S L2H1 1,2T
 1.6dCi 125 CV (92 kW) S&S L2H2 1,2T
 1.6dCi 145 CV (107 kW) S&S L1H1 1T 
 1.6dCi 145 CV (107 kW) S&S L1H1 1,2T
 1.6dCi 145 CV (107 kW) S&S L1H2 1,2T
 1.6dCi 145 CV (107 kW) S&S L2H1 1,2T
 1.6dCi 145 CV (107 kW) S&S L2H2 1,2T

Opções
	   Porta lateral esquerda deslizante em chapa  

(exceto versões L1H2)*

Adicional ao equipamento 
BASIC
Segurança
	  Fecho central de portas com comando à distância 

com possibilidade abertura de uma única porta
	  Faróis de ativação automática e sensores de chuva

Tecnologia
	  Sistema de monitorização da pressão dos pneus

Exterior
	  Tampões das rodas completos
	  Faróis de nevoeiro dianteiros

Interior
	  Espaço para armazenamento de objetos por baixo 

dos lugares dos passageiros com fecho
	  Tomada de corrente de 12V no compartimento  

de carga
	  Vidros dianteiros elétricos e de comando 

impulsional do lado do condutor
	  Punho da caixa de velocidades em pele

NV300 FURGÃO BASIC
 1.6dCi 95 CV (70 kW) L1H1 1T
 1.6dCi 95 CV (70 kW) L1H1 1,2T
 1.6dCi 95 CV (70 kW) L2H1 1,2T
 1.6dCi 120 CV (89 kW) L1H1 1T
 1.6dCi 120 CV (89 kW) L1H1 1,2T
 1.6dCi 120 CV (89 kW) L2H1 1,2T
 1.6dCi 125 CV (92 kW) S&S L1H1 1T
 1.6dCi 125 CV (92 kW) S&S L1H1 1,2T
 1.6dCi 125 CV (92 kW) S&S L1H2 1,2T
 1.6dCi 125 CV (92 kW) S&S L2H1 1,2T
 1.6dCi 125 CV (92 kW) S&S L2H2 1,2T
 1.6dCi 145 CV (107 kW) S&S L1H1 1T
 1.6dCi 145 CV (107 kW) S&S L1H1 1,2T
 1.6dCi 145 CV (107 kW) S&S L1H2 1,2T
 1.6dCi 145 CV (107 kW) S&S L2H2 1,2T

Opções
	   Porta lateral esquerda deslizante em chapa 

(excepto versiones L1H2)*
	   Pack Connect: Sistema de Navegação com ecrã 

táctil a cores de 7” + Chave inteligente + Vidros 
elétricos dianteiros de comando impulsional 
(exceto versões H2)*

	   Porta lateral esquerda deslizante em chapa +  
Pack Connect (exceto versões H2)*

Adicional ao equipamento  
PRO
Segurança
	  Airbag condutor e passageiro
	  Computador de bordo
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* Opções não compatíveis.

Nissan NV300 Furgão
Gama e Equipamento
Dezembro 2016



1.6dCi Euro6b 95 CV (70 kW) 1.6dCi Euro6b 120 CV (89 kW)
  Distância entre os eixos L1H1 L2H1 L1H1 L2H1

Carga útil 1000 1200 1000 1200
Lugares 3 3

MOTOR
Número de cilindros / Válvulas x cilindro 4/4
Cilindrada cm3 1598
Potência máxima (1) CV(kW)/rpm 95 (70)/3500 120 (89)/3500
Binário máximo (1) Nm/rpm 260/1500-2250 300/1750-2500
Relação de compressão TBC
Combustível Diesel
Alimentação Injecção directa Common Rail + Turbo GV com intercooler
Sistema controlo de emissões Euro6b

EIXO MOTRIZ
Tipo de embraiagem TBC
Transmissão Manual de 6 velocidades
Tracção TBC

CHASIS
Suspensão – dianteira TBC
  – traseira TBC
Direcção TBC
Travões – dianteiros TBC
  – traseiros TBC
Sistema de controlo de estabilidade TBC
Jantes TBC
Pneus (opção) 205/65 R16 (215/60 R17)

CONSUMOS E PRESTAÇÕES
Consumo  (2) – Urbano l/100 km 7,8 8,0 7,8 8,0
combustível – Extra urbano l/100 km 5,8 6,0 5,8 6,0
  – Misto l/100 km 6,5 6,7 6,5 6,7
Emissões CO2 (Ciclo Misto) (2) g/km 170 174 170 174
Velocidade máxima  km/h 154 166
Aceleração 0-100 km/h s 15,4 12,6
Diâmetro mín. viragem (entre passeios) m TBC
Diâmetro mín. viragem (entre lancis) m TBC

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL
Capacidade depósito de combustível l 80
Capacidade depósito AdBlue l 20

(1) De acordo com o Regulamento (UE) 715/2007*630/2012. 
(2) De acordo com o Regulamento (UE) 715/2007*630/2012M. 
TBC: Informação pendente de confirmação.
O equipamento opcional, a manutenção, a técnica de condução, bem como as condições atmosféricas e do pavimento, podem afectar os resultados oficiais.
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1.6dCi Euro6b 125 CV (92 kW) S&S 1.6dCi Euro6b 145 CV (107 kW) S&S
  Distância entre os eixos L1H1 L1H2 L2H1 L2H2 L1H1 L1H2 L2H1 L2H2

Carga útil 1000 1200 1000 1200
Lugares 3 3

MOTOR
Número de cilindros / Válvulas x cilindro 4/4
Cilindrada cm3 1598
Potência máxima (1) CV(kW)/rpm 125 (92)/3500 145 (107)/3500
Binário máximo (1) Nm/rpm 320/1500-2500 340/1750-2500
Relação de compressão TBC
Combustível Diesel
Alimentação Injecção directa Common Rail + Twin Turbo GV com intercoolers
Sistema controlo de emissões Euro6b

EIXO MOTRIZ
Tipo de embraiagem TBC
Transmissão Manual de 6 velocidades
Tracção TBC

CHASIS
Suspensão – dianteira TBC
  – traseira TBC
Direcção TBC
Travões – dianteiros TBC
  – traseiros TBC
Sistema de controlo de estabilidade TBC
Jantes TBC
Pneus (opção) 205/65 R16 (215/65 R17) 215/65 R16 (215/65 R17)

CONSUMOS E PRESTAÇÕES
Consumo  (2) – Urbano l/100 km 6,9 7,3 7,0 7,4 7,1 7,3 7,2 7,4
combustível – Extra urbano l/100 km 5,5 6,5 5,6 6,6 5,6 6,5 5,8 6,6
  – Misto l/100 km 5,9 6,8 6,1 6,9 6,1 6,8 6,3 6,9
Emissões CO2 (Ciclo Misto) (2) g/km 155 175 159 178 160 175 164 178
Velocidade máxima  km/h 174 155 174 155 181 164 181 164
Aceleração 0-100 km/h s 11,9 – 11,9 – 10,9 – 10,9 –
Diâmetro mín. viragem (entre passeios) m TBC
Diâmetro mín. viragem (entre lancis) m TBC

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL
Capacidade depósito de combustível l 80
Capacidade depósito AdBlue l 20

(1) De acordo com o Regulamento (UE) 715/2007*630/2012. 
(2) De acordo com o Regulamento (UE) 715/2007*630/2012M. 
TBC: Informação pendente de confirmação.
O equipamento opcional, a manutenção, a técnica de condução, bem como as condições atmosféricas e do pavimento, podem afectar os resultados oficiais.
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Nissan NV300  
Versão Furgão

Pesos e dimensões (I)
Dezembro 2016

1.6dCi Euro6b 95 CV (70 kW) 1.6dCi Euro6b 120 CV (89 kW)
  Distância entre os eixos L1H1 L2H1 L1H1 L2H1

Carga útil 1000 1200 1000 1200
Lugares 3 3

DIMENSÕES (mm)
Comprimento 4999 5399 4999 5399
Largura total   – sem espelhos retrovisores 1956
     – com espelhos retrovisores 2283
Altura total 1971
Distância entre eixos 3098 3498 3098 3498
Máximo dianteira / traseira 933/968
Via dianteira / Via traseira 1615/1628

DIMENSÕES ZONA CARGA (mm)
Altura máxima 1387
Comprimento máximo 2573 2937 2573 2937
Comprimento máximo com portinhola aberta  
(e banco rebatido) 

2950 
(3750)

3350 
(4150)

2950 
(3750)

3350 
(4150)

Altura do piso de carga ao solo 552
Porta de correr (largura a 100 mm do solo) 1030
Porta de correr (altura) 1284
Portas traseiras (largura a 70 mm do solo) 1391
Portas traseiras (altura) 1320
Largura máxima (entre pisos de roda) 1662 (1268)
Volume de carga m3 5,2 6 5,2 6

PESOS
MMA kg 2800-2820 2960-2980 3030-3040 2800-2820 2960-2980 3030-3040
Tara (mínima) kg 1725-1743 1750-1760 1725-1743 1750-1760
Carga útil máxima kg 1075-1077 1235-1237 1280 1075-1077 1235-1237 1280
Capacidade de arrasto com travão kg 2000
Capacidade de arrasto sem travão kg 750 16

12
-1

41
21

6



Nissan NV300  
Versão Furgão

Pesos e dimensões (II)
Dezembro 2016
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1.6dCi Euro6b 125 CV (92 kW) S&S 1.6dCi Euro6b 145 CV (107 kW) S&S
  Distância entre os eixos L1H1 L1H2 L2H1 L2H2 L1H1 L1H2 L2H1 L2H2

Carga útil 1000 1200 1000 1200
Lugares 3 3

DIMENSÕES (mm)
Comprimento 4999 5399 4999 5399
Largura total   – sem espelhos retrovisores 1956 1956
     – com espelhos retrovisores 2283 2283
Altura total 1971 2493 1971 2490 1971 2493 1971 2490
Distância entre eixos 3098 3498 3098 3498
Máximo dianteira / traseira 933/968 935/966 933/968 935/966 933/968 935/966 933/968 935/966
Via dianteira / Via traseira 1615/1628

DIMENSÕES ZONA CARGA (mm)
Altura máxima 1387 1898 1387 1898 1387 1898 1387 1898
Comprimento máximo 2573 2937 2573 2937
Comprimento máximo com portinhola aberta  
(e banco rebatido) 

2950 
(3750)

3350 
(4150)

2950 
(3750)

3350 
(4150)

Altura do piso de carga ao solo 552
Porta de correr (largura a 100 mm do solo) 1030
Porta de correr (altura) 1284
Portas traseiras (largura a 70 mm do solo) 1391
Portas traseiras (altura) 1320 1820 1320 1820 1320 1820 1320 1820
Largura máxima (entre pisos de roda) 1662 (1268)
Volume de carga m3 5,2 7,2 6 8,6 5,2 7,2 6 8,6

PESOS
MMA kg 2800-2820 2960-2980 2980 3030-3040 3070 2800-2820 2960-2980 2980 3030-3040 3070
Tara (mínima) kg 1725-1743 1822 1750-1760 1870 1725-1743 1822 1750-1760 1870
Carga útil máxima kg 1075-1077 1235-1237 1158 1280 1200 1075-1077 1235-1237 1158 1280 1200
Capacidade de arrasto com travão kg 2000
Capacidade de arrasto sem travão kg 750
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