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DESCUBRA A NOVA POTÊNCIA  
DE TRAÇÃO DO NISSAN X-TRAIL
Para além da sua silhueta musculada e do seu requintado  
e generoso interior, o rei dos crossovers integra agora uma 
transmissão de grande capacidade para dar vida às suas aventuras.  
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SINTA A FORÇA.
Puxe o barco, reboque a caravana ou leve o atrelado até ao topo - e chegue  
lá primeiro. Equipado com motor turbo-diesel 2.0 dCi e tração integral  
XTRONIC CVT (Transmissão Variável Contínua), este Nissan X-TRAIL pode mover 
montanhas. Tire o máximo partido de toda a potência e binário para levar as  
suas aventuras familiares mais longe e mais rapidamente.

TRAÇÃO INTEGRAL  
XTRONIC CVT 
A Transmissão Variável Continua 
XTRONIC permite passar da 
mudança mais curta para a mais 
longa de uma forma contínua,  
sem sentir os tradicionais saltos 
entre as mudanças. Assim, será 
possível desfrutar de uma 
extraordinária aceleração e um 
controlo mais preciso. Além disso, 
esta transmissão oferece uma 
gama de relações de transmissão 
mais ampla, para um motor 2.0, 
permitindo usufruir tanto da maior 
tração como da melhor economia.

MOTOR DIESEL HP  
DE 2.0 LITROS
O 2.0 dCi é um motor diesel de 
quatro cilindros com bloco em 
ferro fundido, dupla árvore de 
cames, 16 válvulas e corrente de 
transmissão. A debitar 177 cavalos 
(130KW) e um impressionante 
binário de 380 NM, a versão 2.0 dCi 
leva-o dos 0 aos 100 km/h em  
10 segundos – mesmo com uma 
carga de 520 kg. 

177
130
380

CV

KW

NM

COMBUSTÍVEL GASÓLEO

POTÊNCIA 177CV 130 KW 

BINÁRIO 380NM 

EMISSÕES 158 (162 COM JANTES DE 19’)  

0-100 KM 10 SEGUNDOS 

CARGA REBOCÁVEL          1.650 KG

CARGA ÚTIL                     520 KG
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Concessionário:

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no momento da impressão (Janeiro 2017). 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 atualizadas 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 International.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – MY16 XTRAIL M9R LEAFLET JAN 2017 – impresso na U.E.
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Siga-nos em: /NissanPt @NissanPt /NissanPortugal

w w w . n i s s a n . p t / x - t r a i l

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 concessionários.

Veículo de cortesia gratuito
Equiparação de preços
Nissan Assistance+
Check-up gratuito do veículo

A NOSSA PROMESSA. A SUA EXPERIÊNCIA. 
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http://www.nissan.pt/x-trail
http://www.facebook.com/nissanportugal
http://www.twitter.com/nissanportugal
http://www.youtube.com/nissanportugal
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