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Stark, smidig, snygg – Nissan NAVARA 4x4 är den senaste i en lång
rad pickuper från Nissan - den första tillverkade vi redan 1934!
Under åren som gått har vi introducerat nyheter som Nissan King
Cab (1977) och det innovativa lastfixeringssystemet ”C-channel”
(2005). Nu blir vi först att utrusta en pickup, med hög lastkapacitet
i kombination med en 5-länkad spiralfjädrad bakaxel. Vår historia,
som delas av 14 MILJONER PICKUP-ÄGARE I 180 LÄNDER är en
fantastisk framgångssaga.
När det handlar om äventyr, kommer Nissan visa vägen.

STRYK TÅLIG ST YRK A
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LÅT OSS FÅ PRESENTERA
NISSAN NAVARA

Vi har alltid byggt starka, robusta och pålitliga pickuper. Vårt utvecklingsarbete pågår hela tiden
– allt för att du ska kunna få precis det du vill ha. Med sitt kraftiga chassi, sin effektiva
4-hjulsdrift och dubbelturbodiesel på 190 hk (eller enkelturbo på 160 hk), levererar
NAVARA härlig prestanda och klassledande bränsleekonomi - som man kan
förvänta sig av en pickup från Nissan. Med en förbrukning från endast 6,3 lit.
per 100 km, tar den dig fram effektivt, både på- och vid sidan av vägen.
Med en nybilsgaranti på 5 år/160.000 km kan du dessutom känna dig
extra trygg. Upplev nästa generations pickup från Nissan – den är kraftfull,
slitstark och erbjuder hög åkkomfort.
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EN PICKUP DU KAN LITA PÅ
– HELA VÄGEN

Nissan NAVARA 4x4 har ett stegchassi med helt slutna sektioner istället för
den U-sektionsram som är vanligt hos flera andra konkurrerande modeller.
Vi hittar även en 5-länkad spiralfjädrad bakaxel som ger bättre åkkomfort
och smidigare köregenskaper, utan att lastkapaciteten blir lidande.

AVGÅNGSVINKEL BAK

25°

224 mm
MIN.
MARKFRIGÅNG

INFALLSVINKEL
FRAM

30°

HELBOXAD
HELSMART

Dra upp till 3,5 ton, lasta över 800 kg och utnyttja den
förbättrade prestandan i alla typer av terräng. Nissan
NAVARA har ett stegramschassi tillverkat av ett extremt
hållbart stål, som ger en mer rigid uppbyggnad och
bättre vridstyvhet.

VADDJUP

600 mm
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Hjälp vid start i backe

4-hjulsdrift Shift-on-the-fly

SMYG ELLER KLÄTTRA
MED MUSKLERNA
FÖR ATT TA DIG FRAM

Elektronisk
differentialbroms
på alla 4 hjulen
Elektronisk
differentialspärr
bak

Om du befinner dig ute i terrängen eller mitt i storstadsdjungeln spelar ingen roll – Nissan NAVARA
trivs överallt. Du kan välja mellan 3 körlägen – ”4WD High” för lättare offroadkörning, ”4WD Low” för
krävande offroadkörning i sand, snö eller lera, samt ”2WD” för landsvägen. Med funktioner som
”Hjälp vid start i backe” (Hill Start Assist) och ”Hjälp vid utförskörning” (Hill Descent Control), är detta
en pickup som är redo för allt! Den erbjuder bra grepp och driv, även i 2WD-läget - utan monsterdäck,
inte minst tack vare den elektroniska differentialspärren (eLSD).
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Hjälp
vid utförskörning

Hjälp vid start i backe och Hjälp vid utförskörning.
När du ska starta i en uppförsbacke riskerar du aldrig
att rulla bakåt tack vare systemet Hjälp vid start i backe.
Med systemet Hjälp vid utförskörning tar du dig tryggt
och säkert ner för en brant backe med jämn hastighet.
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LÅNGFÄRDSBILEN

Exteriört är det en 4x4-pickup, men interiört
påminner Nissan NAVARA mer om en
personbil i premiumklassen. Ta en titt på den
ergonomiskt utformade instrumentpanelen
och de högklassiga materialen. Koppla av
i de fantastiska stolarna med svankstöd, ställ
in den automatiska klimatanläggningen med
2 zoner och njut av komforten som den nya
5 länkade spiralfjädrade bakaxeln ger. Nissan
NAVARA är inte bara är en slitvarg i arbetet –
den är även en dröm att köra på fritiden.

2,3 LIT. DCI DIESEL(EURO 6b)
Den nya dieselmotorn på 190 hk med dubbelturbo,
finns att få med en 6-växlad manuell, eller en 7-växlad
automatlåda. Du får hästkrafter som räcker och ett
fantastiskt vridmoment - samtidigt som förbrukningen
har minskat med 27% jämfört med förra generationen.
Accelerationen och bränsleekonomin är bäst i klassen.
2298 CC

CYLINDERVOLYM

DIESEL

TYP AV BRÄNSLE

FRÅN 6,3L/100KM

FÖRBRUKNING (BLANDAD KÖRNING)

FRÅN 167 G/KM

UTSLÄPP (CO2)

160 HK /120 KW
190 HK /140 KW

EFFEKT

403 NM @ 1500 RPM
450 NM @ 1500 RPM

VRIDMOMENT

3500 KG

MAX. SLÄPVAGNSVIKT

889 KG

MAX. LASTKAPACITET (EXKL. FÖRARE)
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IMPONERANDE DRAGKRAFT
Självklart kan du ta med båten! Du har rejält med dragkraft i
NAVARA. För det första har du ett starkt ramchassi och för
det andra har du ett bromssystem som klarar påfrestningen.
Addera en motor som har tillräckligt med hästkrafter och ett
högt vridmoment så är du redo att ta rejält med vikt på släpet.
Samtliga versioner av NAVARA har en dragkapacitet på 3,5 ton.
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MÅNGSIDIGT FLAK

Nissan NAVARA är byggd för tung last och en dragvikt på upp till 3.5 ton.
En lättare flakläm gör på- och avlastning enklare och tack vare Nissans
revolutionerande ”C-Channel”-system är det enkelt att ”surra” lasten på
flaket. Med hjälp av skjutbara fästöglor på tre sidor kan lasten säkras
oberoende av storlek och form.
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Stora dörrfickor på förar- och passagerarsidan ger gott om
utrymme för praktisk förvaring.

I det stora handskfacket finns plats för papper och
skrymmande pärmar.

LAGRA, GÖM, LÅS
En genomtänkt och flexibel interiör med massor av smarta förvaringsutrymmen - både
för jobbet och fritiden. Du kan lägga prylar under sittdynan bak, i dörrfickorna, i det stora
handskfacket samt i den rymliga mittkonsolen. Törstig? Du hittar mugghållare bredvid
framstolarna och i dörrfickorna både fram och bak.

Mittkonsol med två stora mugghållare och ett täckt förvaringsfack
för saker som du vill ha nära till hands, men ändå dolda.

Förvaringsfack under sittdynan bak för små prylar du kanske inte
använder så ofta, men ändå vill ha lätt åtkomst till.

Öppningen av bakdörrarna på King Cab gör att passagerarna lätt
kan stiga in. Detta underlättar också lastning och lossning av
skrymmande föremål som är för stora för en normal dörröppning.
Sittplatserna bak kan fällas upp vilket skapar en stor öppen yta
där allt är lätt att komma åt.
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ÅK 1:A KLASS VARJE DAG

I Nissan NAVARA upplever du hög komfort och överraskande gott om utrymme oavsett
var du sitter i bilen. Fram sitter du bekvämt och avslappnat även under långa resor tack
vare «Zero Gravity-stolarna», som fördelar sitttrycket över en större yta av kroppen och
därmed förbättrar blodflödet. Klimatanläggningen med dubbla zoner medger att du och
dina passagerare kan ställa in den temperatur som passar var och en bäst. Ni kan styra
luften dit ni vill via luftutsläppen - även passagerarna i baksätet har egna luftutsläpp.
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FULL KONTROLL

Samtliga reglage sitter placerade så att du snabbt och enkelt kan
styra alla viktiga funktioner. Med Nissans iKey, nyckelfritt låssystem
med startknapp för motorn, kan du låsa upp bilen och starta motorn
utan att behöva ta upp nyckeln ur fickan. På den läderklädda ratten
finns inbyggda reglage som tillåter dig att styra farthållaren och
ljudanläggningen samtidigt som händerna förblir där de ska vara.
Du kan dessutom svara i telefonen utan att släppa greppet om
ratten tack vare Bluetooth handsfree telefonsystem.
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NISSAN DRIVE ASSIST HD-SKÄRM

EN INNOVATION RAKT
FRAMFÖR ÖGONEN

Med allt som händer runt omkring är det lätt att tappa fokus
på det som är viktigast - att köra. Från låg bränsleförbrukning
och CO2-besparingar, tack vare Start/stop-systemet, till turnby-turn-navigation som visas på den avancerade Drive Assist
HD-skärmen rakt framför dig, kan du koncentrera dig på det
som verkligen kräver din uppmärksamhet.
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VÄRLDEN
I DIN HAND

Med NissanConnect blir din Nissan NAVARA din smartphones
bästa vän, vilket innebär att du inte längre behöver känna
någon separationsångest. Nu följer dina favoritlåtar, Facebookhändelser, senaste tweets, TripAdvisor-tips och mycket mer
med dig på resan. Allt fungerar sömlöst via din smartphone
och den 7" stora pekskärmen.
Nissans navigationssystem har en mängd funktioner förutom
navigationsanvisningar - bl.a röstigenkänning, Bluetooth
handsfree, ljudstreaming, digitalradio (DAB) och iPod/USB-uttag,
vilket säkerställer att du ständigt är uppkopplad och uppdaterad.
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MOTORBROMS

ÖKAD MOTORBROMS

AUTOBROMS

NISSAN SAFETY SHIELD

OMGE DIG MED TRYGGHET

VISUELL/LJUDVARNING

Frontkollisionsvarning & autobroms är monterad
på den främre stötfångaren i form av en radar som
mäter avståndet till framförvarande fordon. Om
den upptäcker att det finns risk för kollision varnar
systemet med en ljud och ljussignal. Om föraren
inte bromsar bilens hastighet tillräckligt slår
systemet till bromsarna automatiskt för att undvika
en kollision.

Skulle det inte vara smart om du alltid kunde känna dig trygg och
säker under resan? Nissan Safety Shield är ett omfattande program
för ökad säkerhet och ligger bakom utvecklingen av alla bilar vi
tillverkar. De funktioner som beskrivs här är bara några exempel på
vad som finns i din Nissan NAVARA. De olika säkerhetssystemen hjälper
till att skydda dig och dina passagerare genom att fokusera på tre
viktiga områden: De övervakar bilens omgivningar, de hjälper dig att
manövrera bilen i oväntade situationer och de ökar skyddet för dig
och dina passagerare vid en eventuell olycka.
Traction Control System (TCS). hjälper dig att behålla ett säkert
väggrepp. Systemet känner av när ett drivande hjul börjar förlora
greppet. Vridmomentet till aktuellt hjul minskas för att hjälpa till att
bevara dragkraften.

Låsningsfritt bromssystem (ABS) förhindrar att
hjulen låser vid kraftig inbromsning. Det gör att
bilen stannar snabbare och underlättar samtidigt
undanmanövrer.

Zone Body Concept. bidrar till att absorbera stöten vid en kollision för
att skydda passagerarna i kupén. Konstruktionen är uppbyggd av en
kupé med tvärbalkar och förstärkningar, deformationszoner fram och
bak samt en energiabsorberande rattstång.

Elektronisk bromskraftfördelning (EBD) skickar
automatiskt extra kraft till bromsarna på bakhjulen
när systemet upptäcker extra mycket last på flaket.

7 krockkuddar är standard, förare och passagerare
fram, två sidokrockkuddar monterade i framstolarna,
två sidokrockgardiner monterade i taket och en
krockkudde som skyddar förarens knän.

AVM - Around View Monitor. Fyra
kameror ger dig ett virtuellt, 360º
helikopterperspektiv över din bil, med
valbara uppförstorade skärmbilder som
visar främre eller bakre delen av bilen
eller trottoarkanten, så att du får en
bättre översikt. Fungerar upp till 10 km/h,
så att du kan ha koll på eventuella
hinder när du manövrerar bilen i låg
hastighet på vägen eller ute i terrängen.

Vehicle Dynamic Control (VDC). övervakar hur du styr
och bromsar samt bilens stabilitet. Vid behov minskar
systemet motoreffekten och aktiverar bromstrycket på
vissa hjul för att behålla bilens tänkta kurs.

Elektronisk differentialspärr (eLSD) underlättar när
underlaget ger låg dragkraft (snö, lera, hala sluttningar
etc) och känner om något av hjulen börjar slira och
sänker automatiskt hastigheten på detta hjul genom
att aktivera bromsarna, för att på så sätt återfå
dragförmågan och driva bilen framåt. Systemet fungerar
på alla fyra hjulen.
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ARBETA HÅRDARE
LEV LÄNGRE

Nissan NAVARA är en pick-up för proffs och har utvecklats
för att klara av många års hårt arbete. Ju mer du driver
den, desto mer drar den - upp till 3,5 ton. NAVARA är en
pålitlig samarbetspartner. Robust inifrån och ut och byggd
för att hålla under många år. Fullt utrustad med Nissans
senaste teknologi är det en arbetshäst med en fin
stamtavla.
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VÄG DINA ALTERNATIV.

Nissan NAVARA finns i en rad olika versioner som
tillfredsställer alla yrkesmässiga behov. Från Chassis Cab
som du kan anpassa efter dina önskemål - kanske ett
tippflak, en King Cab med större flakvolym, eller versionen
med dubbelhytt och plats för flera passagerare.
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1

FLAKKÅPA

HÅLL STILEN MED NISSAN
ORIGINALTILLBEHÖR
Klä på din pick-up och skydda den med
Nissan Originaltillbehör. De är skräddarsydda
för att se till att NAVARA behåller sin tuffa,
smarta profil ännu längre.

4

2

BRAKE

BRAKE

Centrallås

Bromsljus

Interiör belysning*

Inklädnad*

5

Öppningsbara
rutor*

* Ej på standardversionen

6

3

1- Flakkapell, mjukt
2- Skjutbart flaklock ( jalusi)

7

3- Flaklock, aluminium

9

4- Flakkåpa
5- Sidobågar, rostfritt stål, Chrome
6- Stylingbåge fram, rostfritt stål, Chrome
7- Flakinklädnad, plast
8

8- Flaklämsskydd, plast
9- Flakinklädnad, aluminium
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KAROSSFÄRGER

M: Metallic - S: Solid

CAQ EARTH BRONZE (M)

EAU SAVANNAH YELLOW (M)

QM1 WHITE (S)

KL0 SILVER (M)

GN0 BLACK (M)

K51 GRAY (M)

Z10 RED (S)

BW9 DARK BLUE (M)

KLÄDSEL

VISIA - TYGKLÄDSEL GRAPHITE

MÅTT

ACENTA - TYGKLÄDSEL GRAPHITE

TEKNA - TYGKLÄDSEL GRAPHITE

N-CONNECTA - TYGKLÄDSEL GRAPHITE

TEKNA (TILLVAL) - LÄDERKLÄDSEL
GRAPHITE

DOUBLE CAB
A: Höjd: 1 840 mm (med takrails)
B: Längd: 5 330 mm
C: Bredd: 2 085 mm (inkl. backspeglar)

A
B

FLAK
Höjd: 474 mm (lasthöjd upp till sarg)
Längd: 1 578 mm (på flakgolvet)
Bredd: 1 560 mm (max)

FÄLGAR
KING CAB
A: Höjd: 1 790 MM
B: Längd: 5 255 mm
C: Bredd: 2 085 mm
(inkl. backspeglar)

A
B

16" stål

16" lättmetall

FLAK
Höjd: 474 mm (lasthöjd upp till sarg)
Längd: 1 788 mm (på flakgolvet)
Bredd: 1 560 mm (max)

C

18" lättmetall
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5 ÅRS GARANTI PÅ NISSAN TRANSPORTBILAR
Nissan ger dig 5 års garanti på hela sitt transportbilssortimentet på den europeiska
marknaden*.
Detta är mycket mer än bara en garanti eftersom den omfattar:

• 5 år eller 160 000 km - stötfångare till stötfångare
• 5 års lackgaranti - täcker alla lackerade delar
• 5 års garanti på Nissan Originaldelar och
Originaltillbehör
• 5 års Nissan Assistance vägassistans
• 12 års rostskyddsgaranti för NAVARA
• Fullt överförbar
Med serviceintervaller på 24 månader eller 30 000 km för våra dieselmotorer får du inte bara
5 års lugn och ro, utan även låga driftskostnader.

KUNDSERVICE
NÄTVERK AV EXPERTER
NISSAN erbjuder ett nätverk av specialutbildade återförsäljare som stöd för dina speciella
krav:
• Täcker hela Europa
• Kunnig personal på försäljning och servicemarknad
• Konkurrenskraftiga finansieringslösningar
• Skräddarsydda påbyggnadserbjudanden
• Konkurrenskraftiga erbjudanden gällande förlängd garanti utöver Nissans 5 års garanti
för transportbilar
• Provkörning av vilka modeller du vill

SERVICEMARKNADSSERVICE
Det är inte bra om din bil stannar. Om din pick up stannar, är det ett allvarligt problem
för ditt företag. Även planerad service innebär ett driftstopp, när din bil inte bidrar till
verksamheten. Vi på Nissan har full förståelse för detta krävande företagsklimat. Så vi
gör allt vi förmår för att se till att din nyttobil finns där den hör hemma – i drift på vägen.

NISSAN SERVICEAVTAL
Tillsammans med din Nissan-återförsäljare kan du upprätta ett Nissan Servicekontrakt
som täcker service och underhåll för den vägsträcka och tidsperiod som bäst passar
dina affärsbehov. Med detta kontrakt kan du vara helt lugn för att din NAVARA tas om
hand om av kunniga Nissantekniker.

DET ÄR DU SOM FÅR OSS PÅ NISSAN ATT GÖRA VÅRT YTTERSTA.
Det är du som stimulerar vår fantasi. Du sporrar vår uppfinningsrikedom. Du inspirerar oss att bryta mönster,
vara innovativa och finna nya vägar. På Nissan handlar innovation inte bara om komplement och förbättringar
utan om att våga ta steget fullt ut och återuppfinna status quo. Det handlar om att producera oväntade
lösningar som uppfyller dina allra vildaste, mest långtgående önskemål och behov. Vi på Nissan tar fram bilar,
tillbehör och tjänster som bryter mönstret och är något utöver det vanliga, som gör det praktiska spännande
och det spännande praktiskt – allt för att erbjuda dig en mer fascinerande körupplevelse, varje dag.
* 5 år/160 000 km (det som inträffar först) fabriksgaranti för hela transportbilssortimentet (utom eNV200: 5 år/100 000 km fabriksgaranti för EV-systemdelar, 3 år/100 000 km på
resten av fordonet)
Obegränsad körsträcka för lack, Nissan Originaldelar och Originaltillbehör, Nissan Assistance och rostskyddsgaranti.
Ytterligare information hittar du i Nissans Garantihäfte.
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5 ÅRS NISSAN ASSISTANCE VÄGASSISTANS
• Täcker hela Europa gällande motorstopp, olyckor, icke garantiomfattade händelser
(t.ex. punktering, borttappad nyckel, fel bränsle ...)
• 24/7, 365 dagar om året
• Call Centre för nödsamtal
• Omgående vägassistans
Om din pick-up inte kan repareras på plats och inte kan köras inom ett par timmar ser
vi till att du får en ersättningsbil så snart som möjligt eller om nödvändigt,
hotellövernattning och fortsatt resa till ditt mål eller tillbaka till din bas. Vi hämtar också
din pickup för reparation.
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Besök oss på: www.nissan.se

Följ Nissan NAVARA på:
ÅF-stämpel:

* 5 år/160 000 km (det som inträffar först) fabriksgaranti för hela transportbilssortimentet (utom e-NV200: 5 år/100 000 km fabriksgaranti
för EV-systemdelar, 3 år/100 000 km för resten av fordonet)
Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (oktober 2016). Denna broschyr
innehåller bilder på prototypbilar som visats upp på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter,
förbehåller sig Nissan Europe rätten att när som helst ändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. Nissans
återförsäljare kommer snarast möjligt att informeras om alla sådana ändringar. Vänd dig till din Nissan-återförsäljare för att få senaste
information. Av trycktekniska skäl kan de kaross- och klädselfärger som visas i broschyren avvika något från de verkliga. Med ensamrätt.
Reproduktion av hela eller delar av denna broschyr är förbjudet utan föregående skriftligt medgivande från Nissan Europe.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY16 NAVARA FULL BROCHURE LHD 10/2016 – Tryckt i EU.
Producerad av DESIGNORY, Frankrike och tryckt hos eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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