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مركز اتصال العمالء االقليمي
عزيزي العميل:

من أجل حتقيق رضى العمالء، أسسنا مركزًا لالتصال وتلقي الشكاوى. الرجاء اتباع ما يلي:
اخلطوة 1: اتصل مبوزع نيسان احمللي الذي سيتعامل مع شكواك.

customercare@nissan-me.ae :971+, الربيد اإللكرتوين  4 6 0 اخلطوة 2: إذا مل يستطع املوزع احمللي الرد على الشكوى، ميكنك التواصل مع مركز نيسان اإلقليمي خلدمة اتصال العمالء، هاتف 0546666

Regional Customer Communication Centre
Dear Customer,
To ensure customer satisfaction, we have set up a Customer Communication Centre to address your complaints. Please follow these steps:
Step 1: Contact your local Nissan distributor, which will handle your complaints.
Step 2: If your local Nissan distributor is unable to address your complaints, please contact the Nissan Regional Customer Communication Centre. 
Tel: +9714 600 54 6666, E-mail: customercare@nissan-me.ae

2015
nissan-me.com
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PATROL

The World-class Adventurer 

With its impressive styling and richly appointed interior, the Nissan Patrol 

will transcend your expectations of a 4WD vehicle. Its formidable all-terrain 

prowess is underscored by superior engineering, letting you escape the 

ordinary and explore new possibilities.

You may choose between the Station Wagon or the 2-door Hardtop. 

Both models feature 4.8L engines and are available in Automatic or 

Manual transmission.

The Patrol Hardtop

مغامٌر من الطراز العاملي

بفضل التصميم العصري الفريد ملقصورته التي تفيُض باملزايا واللمسات الفنّية، سريتقي نيسان باترول 
مبفهومك عـن سيارات الدفع الرباعـي إلـى مستـويـات جديـدة. فقّوتـه الـُمذهلـة وسطوتـه الـمهيبـة 
 على جميع الدروب هي ثمـرة إبداع هندستـه الفائقـة. هندسـٌة تـجعلك تتجاوز الـمألوف وتكتشـف

آفاقـًا جديـدة.
 اخرت باترول حسب رغبتك، اخرت ما بـيـن ستيشن واجون أو هارد تـوب ببـابيـن.

يشتمل كال الطرازين على حمّرك سعة 4.8 لرت، ومتوّفرين بناقل حركـة أوتوماتيكي أو ناقـل 
حركة يدوي.

نيسان باترول هارد توب

The Patrol Station Wagon

نيسان باترول ستيشن واجون

قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 0 3 - 0 2
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The Nissan Patrol Hardtop featuring a 
4.8L engine  

Behold the ultimate off-road performance monster. Its torque-

rich 4.8L engine tracks your speed on the road to discovery. 

Experience a drive that evokes a real sense of freedom. 

Whether you choose the Automatic or Manual transmission, 

the Patrol Hardtop is here to elevate you higher than ever 

before. 

قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 0 5 - 0 4

نيسان باترول هارد توب مبحّرك سعة 4.8 لرت

تأّمل أسطورة الدفع الرباعي اجلّبار، قاهر الطرق الوعرة بأداء استثنائي ُملفت لألنظار. 
مّت تزويده مبحّرك سعة 4.8 لرت يوّلد عزمًا هائاًل لتخوض املزيد من املغامرات. 
اخترب قيادًة ُمطلقة تفوق حدود اإلثارة والتحّديات. فسواء اخرتت ناقل احلركة 
األوتوماتيكي أو ناقل احلركة اليدوي، نيسان هارد توب يرتقي مبغامراتك إىل 

مستوياٍت غري مسبوقة.
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Designed Around You

Inspire confidence every time you get behind the wheel. 

For the first time, you can opt for the Patrol Hardtop with 

Automatic transmission. Meanwhile, the interior keeps 

everything within your reach. Enjoy the rush.

قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 0 7 - 0 6

ُصّمم ليحيطك بفخامته

ثقٌة ُمطلقة حاملا جتلس خلف عجلة القيادة. فللمّرة األوىل على اإلطالق، بإمكانك 
اختيار باترول هارد توب بناقل حركة أوتوماتيكي. تنّعم بأجواء املقصورة الفاخرة 
امُلصّممة ليكون كل شيء بني متناول يديك، وانطلق لتسمتع بالسرعة الفائقة. 

Old Patrol Y61 HT (A) Cat 2015 (n).indd   7-8 9/16/14   7:15 PM



قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 0 9 - 0 8

The Nissan Patrol Station Wagon

Enjoy a world-class driving experience in the spacious Station 

Wagon. Nissan Patrol’s 4.8L engine offers unrivaled off-road 

capability and on-road handling. So whether you are cruising 

on the highway, conquering desert dunes or manoeuvering 

through traffic at rush hour, you can do so with comfort and 

ease. Let the journey begin.

نيسان باترول ستيشن واجون

حمّرك باترول سعة 4٫٨ لرت مينحك قدرات هائلة على الطرق الوعرة وحتكمًا فائقًا 
على الطرقات العادية. فسواء رغبت بالقيادة على الطرقات السريعة، أو حتّدي 
الصحراء وتسلق املرتفعات، أو حتى املناورة للهروب من االزدحام داخل املدينة، 

بإمكانك ذلك مبنتهى السهولة والراحة. ابدأ رحلتك اآلن.
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قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 1 1 - 1 0
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قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 1 3 - 1 2
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عهٌد جديد، عهدك أنت مينحك نيسان باترول مساحة رحبة لالستلقاء واالسرتخاء بكل ما حتمله الكلمة 
من معنى كما يكافؤك بأعلى مستويات الرضا. 

The Eye of the Storm Stretch out and relax — in every way possible. The Nissan 
Patrol offers more than just room to extend your arms and legs; it encourages the 
soul to explore new levels of satisfaction.

قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 1 5 - 1 4
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4800 TWINCAM 24-VALVE, gasoline engine
حمرك بنزين 4800، كامة مزدوجة ذات 24 صمامًا 

-م(
كغ
ن )

ورا
الد
زم 
ع

ن(
صا
)ح
ية 
صان

احل
وة 
الق

دورات احملرك )د.د.(

(SAE Gross) TB45E منحنى أداء حمرك

 األداء امللكي تظهر قّوة اإلبداع والتجديد جلية يف نيسان باترول.
 فثباته الذي ال يضاهى على السرعات العالية مينحك الثقة. األكرث من ذلك،

اضغط على دواسة التسارع واستمع لنبضات قلبك ترافق ذلك االندفاع اجلبار. 

The Majestic Performer The forces of innovation are readily 
apparent with the Nissan Patrol. Its stability at high speeds instills 
confidence. Best of all, open the throttle and discover the heart-
racing surge of class-leading power. 

NICS

 
مينح نظام التحكم بتوقيت الصمام (VTC) قوة وعزم دوران أكرب.

Valve Timing Control (VTC) increases engine 
power and torque.

يعزز نظام نيسان للتحكم 
باحلقن (NICS) فاعلية 

سحب الهواء على 
خمتلف السرعات وزيادة 
مستويات عزم الدوران. 

صمام اإلدخال متعدد الفتحات 
Variable intake valve 

مفتوح
Open

طول أنبوب اإلدخال املغلق 
Closed intake tube length

The Nissan Induction Control System (NICS) 
enhances intake efficiency at all engine speeds 
to improve torque levels.

TB48DE 
4800 Twincam 
24-valve 
gasoline engine
Max. Power: 
280hp/4800rpm 
(SAE Gross)

Max. Torque: 
46.0kg-m/3600rpm 
(SAE Gross)

 TB48DE
حمرك بنزين 4800، كامة 
مزدوجة ذات 24 صمامًا

القوة القصوى:
 )SAE 280 حصان/4800 د.د )إجمايل

العزم األقصى:
  )SAE 46.0 كج ـ م /3600 د.د )إجمايل

Delivering more power and torque, the potent 

TB48DE 4800 is equipped with VTC and 

NICS to provide the Patrol with exceptional 

off-road performance and impressive top 

speed on the highway.

حمرك TB48DE اجملهز بنظام التحكم بتوقيت الصمام 
VTC ونظام نيسان للتحكم باحلقن NICS يوّفرة قوة وعزم 

دوران أكرب ومينحك أداًء استثنائيًا على الطرقات الوعرة 
والرملية وسرعات عالية على الطرقات السريعة. 

قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 1 7 - 1 6
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وتستمر األسطورة اسلك الطرقات التي قلما سلكها أحد — ولكن تأكد من ذهابك بنيسان 
باترول. فهو مبتكر لتقوده على خمتلف الطرقات حتى األكرثها وعورة، وهو مفتاحك ملغامرات 

جديدة وآفاق غري مألوفة. 

The Legend Lives On Go ahead, take the road less travelled  
—  just make sure you go with Nissan Patrol. As one of the world’s 
most rugged all-terrain vehicles, the Patrol is your passport to new 
discoveries and broader horizons. 

مينح ناقل احلركة األوتوماتيكي خماسي السرعات 
مع وضعية نقل احلركة يدويًا، أداًء رياضيًا يف خمتلف 

ظروف القيادة. 

The 5-speed Automatic transmission 
with manual mode provides sporty 
performance in all driving situations.          

R

P

N

D

الوضعية اليدوية 
Manual Mode     

ناقل احلركة نحو األعلى 
Shift Up

ناقل احلركة نحو األسفل
Shift Down

يؤمن لك نظام التعليق ذو النوابض احللزونية املتينة واملزود 
مبخمدات تلسكوبية المتصاص الصدمات وقضيب 

التوائي، التحكم التام أثناء القيادة. 

The heavy-duty coil spring suspension, 
incorporating telescopic shock absorbers 
and a torsion bar, provides confidence in 
the car’s handling. 

تعزز عجلة القيادة اآللية التي يتم التحكم بها 
إلكرتونيًا، السيطرة على السيارة بدون جهد 
والقيادة السلسة على السرعات املنخفضة 

والقيادة الثابتة واآلمنة على السرعات العالية. 

Electronically-controlled power 
steering ensures effortless 
control at low speeds and firm 
handling at high speeds.

بحركة واحدة لذراع ناقل احلركة املصمم 
على خط مستقيم، ميكنك االنتقال من 
وضعية الدفع الثنائي إىل الدفع الرباعي، كما 
ميكنك حتى االنتقال من الدفع الثنائي إىل 
الدفع الرباعي أثناء القيادة )بسرعة أقصاها 

40 كلم/ساعة(.
Straight-line drive transfer allows 
shifting from 2WD to 4WD with 
one touch of the lever; shifting 
from 2H to 4H is also possible, 
even in motion (up to 40km/h). 

يسمح لك القفل التفاضلي اخللفي 
باخلروج من الطرقات املوحلة أو 
الرملية الناعمة بسهولة عرب توزيع 
عزم الدوران بشكل متساٍو على 

العجالت اخللفية. 

The rear differential lock 
allows you to escape from 
mud or sand easily by 
distributing torque evenly to 
the rear wheels. 

شوط عجالت فائق يجعل 
القيادة غاية يف السهولة على 
الطرقات الوعرة والعوائق غري 

املتوقعة. 

Top-of-the-class wheel 
stroke makes easy work 
of rough roads and 
unexpected obstacles. 

يعزز أداء باترول الفائق على الطرقات الوعرة عوامل أهمها زاوية ثبات أوسع، متاسك أكرث على جميع 
املنحنيات، باإلضافة إىل توسيع نطاق السالمة لزاوية ارتفاع املقدمة وزاوية ارتفاع املؤخرة ومساحة 

االرتفاع عن األرض. 

Superior off-road performance is assured by the higher angle of stability, 
improved gradeability, and the larger approach, departure, and ramp-
clearance angles. 

mm 220

Front

Rear

mm 240

38.7˚47˚

إطارات عريضة 275/65R17 طراز 
راديال وعجالت أملنيوم جذابة تضفي على 

باترول مظهرًا رائعًا. 

Wide, 275/65R17 radial tyres 
and attractive alloy wheels give 
Patrol a formidable appearance. 

قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. 1 9 - 1 8

األمام

اخللف

31˚
27˚

37˚
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AMENITIES & ATTRACTIVE FEATURES

حاجبات للشمس مزدوجة 
تتوفر حاجبات الشمس املزدوجة للسائق والراكب األمامي )مع مرآة تزيني 

 ومصباح إضاءة( ومتنح احلماية من أشعة الشمس من الناحية األمامية واجلانبية.
)SAFARI, SGL :قياسي(

Double visors 
Double visors for both the driver and front passenger (with 
vanity mirror and light) provide protection from front and side 
glares at the same time. (Std: SAFARI, SGL) 

غطاء اإلطار االحتياطي 
يعزز غطاء اإلطار االحتياطي من مظهر 

باترول العصري املمّيز. 
)SAFARI, SGL :اختياري(

Spare tyre cover  
The boldly designed spare tyre 
cover heightens the Patrol’s 
distinctive appearance. 
(Opt: SAFARI, SGL) 

مفتاح التحويل 
Switch

مقياس مستوى الوقود
Meter

فتحتا وقود مزدوجتان
Double filler tubes

مكان خزان الوقود اإلضايف
Sub-fuel tank location

خزان الوقود اإلضايف 
يزيد خزان الوقود اإلضايف من املسافة التي ميكن قطعها وميكن تفعيله بسهولة عرب الضغط على مفتاح 
مثبت على لوحة العدادات. يعرض املقياس مستوى الوقود ويضمن نظام التشخيص الذاتي نقل الوقود 

للخزان الرئيسي بأمان.  
Sub-fuel tank 
The sub-fuel increases driving range and is easily activated by a switch located on the 
instrument panel. The meter displays fuel levels and a self-diagnostic system assures 
the safe transfer of fuel. 

اإلضــافـات واملـزايـــا اجلـــذابـة

قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.
2 1 - 2 0

نظام الرتفيه الصوتي 
ملفات  قراءة  على  قادر  مدجمة  أقراص  مشّغل  مع   MW/FM ملوجات  باستقبال   2DIN صوتي  ترفيه  نظام 
MP3 ومقبس لتوصيل جتهيزات صوتية إضافية. يتوّفر اختيارياً  نظام ترفيه صوتي يشتمل على أربعة مكربات 
باألصوات  العدادات، ومكرب صوت خلفي خاص  لوحة  املدجمة مثبت يف  لألقراص  للصوت ومبدل سداسي 
متعة.  أكرث  رحالتكم  ليجعل   – القيادة  بعجلة  مدجمة  للتحكم  مفاتيح  ووفر”،  “صب  املنخفض  الرتدد  ذات 

)SAFARI, SGL :اختياري(
Audio system 
2DIN MW/FM, 1CD, AUX and MP3 player. The optional 4-speaker audio system — 
with in-dash 6-disc CD autochanger, rear subwoofer, and controls mounted on the 
steering wheel — makes any drive more pleasant. (Opt: SAFARI, SGL) 

Cup holders 
Handy cup holders, thoughtfully positioned 
throughout the interior, increase utility.
(Std: SAFARI, SGL) 

Winch 
An electric-powered winch, integrated with the 
front bumper, is very useful in emergencies. (Opt: 
All grade models) 

Pintle hook
The pintle hook is useful for towing disabled 
vehicles. 
(Opt: All grade models) 

حامالت أكواب 
حامالت أكواب مت توزيعها بشكل مدروس وعملي داخل 

 )SAFARI, SGL :املقصورة لتعزيز الرفاهية. )قياسي

جهاز َقطر
جهاز َقطر يعمل آليًا مدمج يف املصد األمامي مفيد جدًا يف 

احلاالت الطارئة. )اختياري: جميع الطرازات(

اخلّطاف اخللفي 
يساعد اخلّطاف اخللفي على جر املركبات املعطلة.  )اختياري: 

جميع الطرازات(

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.
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استباق  تساعده على  التي  باملعلومات  السائق  تزويد  املعلومات« هدفها  »سالمة 
للسائق  تسمح  التحكم«  »سالمة  لتفاديها.  املناسبة  القرارات  واتخاذ  اخلطر  حالة 
التصادم«  وقع  »سالمة  باملركبة.  التحكم  تعزيز  عرب  الطارئة  األحوال  بتجنب 
الثانوية اإلصابات  خماطر  وكذلك  احلادث  عن  الناجمة  اإلصابة  خطر  من   تخفض 

أو تفاقم اجلروح مباشرة بعد وقوع احلادث. 

“Information Safety” helps the driver to better anticipate 
potentially hazardous situations and make accurate decisions 
to avert them. “Control Safety” allows the driver to avoid 
dangerous s i tuat ions by enhancing vehic le contro l . 
“Impact Safety” reduces the risk of injury from the initial 
impact and the risk of secondary or aggravated injury in the event 
of an accident.  

INFORMATION SAFETY سالمة املعلومات

مصابيح زينون أمامية 
توفر مصابيح الزينون األمامية ذات الفعالية العالية إضاءة قوية يف ظروف اإلضاءة 

املنخفضة. 
Halogen headlights 
Highly effective halogen headlights provide ample illumination in 
all low-light situations. 

)ABS( نظام املكابح املانعة لالنغالق
يساعد نظام املكابح املانعة لالنغالق على منع العجالت من االنغالق عند الفرملة املفاجئة لتعزيز التحكم باملركبة يف الظروف واألحوال 

اخلطرة وذلك من خالل تنظيم ضغط زيت املكابح يف كل عجلة إلكرتونيًا. 

Anti-lock Braking System (ABS) 
By electronically regulating brake fluid pressure on each wheel, 
ABS prevents wheel-lockup during sudden braking to enhance 
vehicle control in potentially hazardous situations. 

CONTROL SAFETY سالمة التحكم 

     Braking point

ABS مركبة جمهزة بنظام

ABS مركبة غريجمهزة بنظام

نقطة الفرملة

    Vehicle with ABS

    Vehicle without ABS

SAFETY الســـالمـة

* تنتفخ الوسائد الهوائية األمامية SRS )نظام التقييد اإلضايف( اخلاص بالسائق والراكب األمامي يف حاالت التصادم، كاالرتطام بجدار اسمنتي سميك بسرعة تقريبية تزيد عن 25 كلم/ساعة. 
وهي ال تنتفخ يف حالة االرتطام اجلانبي أو تلقي السيارة صدمة من اخللف أو دورانها حول نفسها أو انقالبها أو يف حالة تصادم تقع بعد أن تكون الوسادة الهوائية SRS قد انفتحت مسبقًا. 

*Driver and passenger front airbag Supplemental Restraint Systems (SRS) deploy in situations such as a head-on impact with a thick concrete wall at a speed 
of more than 25km/h. These devices do not deploy in side impacts, when the vehicle is struck from the rear, rolls over or overturns, or in an impact after the 
airbag SRS has deployed once. 

IMPACT SAFETY سالمة وقع التصادم 

*SRS وسائد هوائية أمامية مزدوجة
تفتح الوسادتان الهوائيتان مباشرة لتحمي السائق والراكب 
األمامي يف حالة االصطدام. وتعمل بالتعاون مع أحزمة 

األمان ثالثية النقاط لتخفيف خطر اإلصابة يف بعض حاالت 
التصادم األمامية.

Dual front airbag SRS*  
The dual front airbag SRS inflates instantaneously to protect both driver and front passenger 
in the event of a collision. Used in conjunction with the 3-point seatbelts, they help reduce the 
risk of injury in certain types of frontal impact. 

بنية الهيكل ذات املناطق املنضغطة 
إن تصميم الهيكل ذات املناطق املنضغطة اخلاص بنيسان يزيد من 

السالمة بحيث يشمل مناطق قابلة للتحطم كي تخفف من الصدمة 
بامتصاص قوة االصطدام. بينما توفر املقصورة احملصنة منطقة حتمي 

شاغلي املركبة. أما دعامات األبواب اجلانبية فتمت إضافتها لتوفر مزيدًا 
من احلماية عرب تخفيف قوة االصطدام اجلانبية. 

Zone Body 
Nissan’s exclusive Zone Body design significantly 
increases safety by incorporating crushable zones 
that reduce shock by absorbing impact energy, and 
a reinforced cabin structure that safeguards vehicle 
passengers. Door beams provide further protection by 
reducing the force of side impacts. 

اختبارات التصادم املكثفة تضمن السالمة 
املطلقة للركاب.

Extensive crash testing helps to ensure 
optimum passenger safety.

REAL WORLD SAFETYالسالمة الواقعية 

يقوم مهندسونا بتعزيز مفهوم “السالمة الواقعية” لسيارات نيسان وذلك باستخدام 
معطيات وحتليالت مفّصلة حلوادث حقيقية. 

Using detailed analyses of actual accidents, our engineers 
focus on enhancing the “Real World Safety” of Nissan cars.

قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.
2 3 - 2 2Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.
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MODEL AVAILABILITY الطرازات املتوفرة

SAFARI

GL

SGL

GL/STD

STD

GL/STD ستيشن واجنStation Wagon GL/STD

STATION WAGON ستيشن واجن HARDTOPهاردتوب

INTERIOR املقصورة

SEATING CONFIGURATIONS توزيــع املقـاعــد 

Facing type third row seats (10 persons)Forward type third row seats (7 persons) الوضعية األمامية ملقاعد الصف الثالث )7 أشخاص(  الوضعية املتقابلة ملقاعد الصف الثالث )10 أشخاص( 

19
40

5080
2970

18
55

19
40

4505
2400

18
40

S t a t i o n  W a g o n ستيشن واجن Hهاردتوب a r d t o p

unit: mm    الوحدة: ملم 

BODY COLOURS ألــوان الهيكـل

UPHOLSTERY خـامــة تنجــيد املقـاعــد

(KH3) أسود
Black (KH3)

(QM1) أبيض
White (QM1)

(EY0) RPM ذهبي فاحت
Light Gold  RPM  (EY0)

(QX1) 3P أبيض
White 3P (QX1)

(KY0) M فضي 
Silver  M  (KY0)

جلد بي يف سي )رمادي(
PVC (Grey)

قماش حماك )رمادي(
Woven Fabric (Grey)

قماش سويد )رمادي(*
Suede-like Tricot (Grey)*

M : معدين  3P : لؤلؤي 3 طبقات  RPM : لؤلؤي معدين عاكس
*متوفر يف طراز هارد توب فقط.

M : Metallic  3P : 3-coat Pearl  RPM : Reflection Pearl Metallic
*Hardtop model only.

قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.
2 5 - 2 4Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

Old Patrol Y61 HT (A) Cat 2015 (n).indd   25-26 9/16/14   7:16 PM



SPECIFICATIONS املـواصــفات

Nissan Motor Co. Ltd. reserves the right to make any changes without notice concerning colours, equipment or specifications detailed in this brochure, or to discontinue individual models. The colours of vehicles 
delivered may differ slightly from those in this brochure. The specifications vary for different countries depending on local market conditions. Please consult your local dealer to ensure that the vehicle delivered accords 
with your expectations.

حتتفظ شركة نيسان موتور احملدودة بحقها يف إجراء أية تعديالت بدون إشعار وذلك فيما يتعلق باأللوان واملعدات والتجهيزات أو املواصفات املوضحة يف هذا الكتيب أو يف إيقاف إنتاج طرازات حمددة. قد تختلف ألوان السيارات احلقيقية قلياًل عن األلوان املبينة يف هذا الكتيب. تختلف املواصفات من بلد آلخر طبقًا لظروف 
السوق احمللي. الرجاء مراجعة املوزع أو الوكيل احمللي لكي تضمن أن السيارة املسلمة تتوافق مع احتياجاتك ومتطلباتك وتوقعاتك.

Grade
Station Wagon Hardtop

املوديل
SAFARI GL S SAFARI GL S

Transmission Type
أوتوماتيكي 5 سرعات، يدوي 5 سرعات
5-speed A/T, 5-speed M/T

ناقل احلركة

Overall Length  mm 5080 4505 4460 ملم الطول اإلجمايل 

Overall Width  mm 1940 1940 1840 ملم العرض اإلجمايل 

Overall Height  mm 1855 1840 ملم االرتفاع اإلجمايل 

Wheelbase  mm 2970 2400 ملم قاعدة العجالت 

Tread
Front mm 1605 1605 1555 ملم األمامي                        

مداس اإلطارات
Rear mm 1625 1625 1575 ملم اخللفي                        

Min. Ground Clearance
A/T mm TB48DE 215 - TB48DE أوتوماتيكي    ملم

االرتفاع األدنى عن األرض
M/T  mm TB48DE 210 - TB48DE يدوي           ملم

Gross Vehicle Weight  kg 3100 2700 كج وزن السيارة اإلجمايل  

Curb
Weight*1

TB48DE
A/T kg 2465 2435 2370 - أوتوماتيكي    كج

TB48DE
M/T kgوزن الهيكل*1 2535 2500 2435 - يدوي                                     كج

TB45E M/T kg - 2210 2175 2165/2150 يدوي                                     كج TB45E

Seating Capacity  persons 7 7 or 9 9 5 or 8 اشخاص سعة اجللوس 

Min. Turning Radius (curb to curb)  m 6.1 5.1 احلد األدنى لنصف قطر الدوران )قطر االلتفاف(     م

Fuel Tank Capacity (+sub-fuel tank)  L 95 (+40) 95 سعة خزان الوقود )+خزان وقود إضايف(               لرت

Tyres & Wheels

Std.

Tyres 275/70R16
265/70

R16
275/70R16 اإلطارات

القياسية

اإلطارات و العجالت

Wheels
16 x 8JJ  املنيوم  

Alloy
16 x 6JJ فوالذ فضي

Silver steel
16 x 8JJ املنيوم  

Alloy
16 x 6JJ فوالذ فضي

Silver steel
العجالت

Opt.

Tyres - -
265/70 

R16
- اإلطارات

االختيارية
Wheels - -

16 x 8JJ 
  فوالذ فضي

Silver steel
- العجالت

*1 Figures reflect the lightest weight in the respective grades. * 1 األرقام تبني أخف وزن يف الفئات  اخلاصة.

Dimensions, Weight, Capacity & Performance األبعاد، األوزان، السعة واألداء

E
ng

in
e

Model TB48DE الرمز

رك
حمل
ا

Type
4٫٨ لرت، 6 اسطوانات على خط مستقيم، عمود كامات علوي مزدوج

4.8L, 6-cyl. in-line, DOHC
النوع

Displacement  cc 4.759 سم3 السعة 

Bore x Stroke  mm 99.5 x 102.0 القطر × الشوط                    ملم
Max. Power  hp/rpm (SAE gross) 280/4800 )SAE حصان/ د.د. )اجمايل القوة القصوى   

Max. Torque  kg/rpm (SAE gross) 46.0/3600 )SAE كج-م/ د.د. )اجمايل العزم األقصى  
Compression Ratio 9.0 to 1 معدل الضغط

Fuel System
ECCS، نظام التحكم اإللكرتوين بحقن الوقود

ECCS, electronic fuel injection control
نظام الوقود

Tr
an

sm
is

si
on

Type
أوتوماتيكي 5 سرعات إلكرتوين التحكم

Electronic controlled 5-speed A/T

 علبة ناقل حركة خماسي السرعات مع شبكة مزامنة
على جميع الرتوس

5-speed gear box with synchromesh on all gears
النوع

كة
حلر
ل ا
ناق

Gear Ratios

1st 3540 4085 األول

مستويات ناقل احلركة

2nd 2264 2353 الثاين

3rd 1471 1426 الثالث

4th 1000 1000 الرابع

5th 0834 0881 اخلامس

Reverse 2370 3806 الرجوع للخلف

Transfer Gear Ratio 1000/2020 نسبة مستويات ناقل احلركة                                     

Final Gear Ratio (Hypoid Final Gear) 3545 4375 مستوى ناقل احلركة األخري )هايبويد(

Steering  Power steering l عجلة قيادة آلية نظام عجلة القيادة

Suspension
Front  3-link coil type l طراز حلزوين ثالثي الوصالت األمامي

أنظمة التعليق
Rear  5-link coil type l طراز حلزوين خماسي الوصالت اخللفي

B
ra

ke
s

System
  دارة هيدروليكية مع اسطوانتني رئيسيتني ترادفية مبساندة آلية

Hydraulic circuit with tandem master cylinder, Power-assisted
النظام

بح
كا
Frontامل   Ventilated disc brakes l أقراص مهواة األمامية

Rear   Ventilated disc brakes l أقراص مهواة اخللفية

Parking
  تشغيل ميكانيكي على احملور اخللفي

Mechanically operated on rear axle
التوقف

Mechanical Features املواصفات امليكانيكية

قد تطــــرأ تعديــــــالت على املواصفات وامليزات تبعًا ملتطلــــبات الســــوق. الرجـــــــاء اســـــتشارة وكيلك احمللــــي.
2 7 - 2 6Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.
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