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Mais informação em: www.nissan.pt

NISSAN NAVARA 
CORAÇÃO SELVAGEM
ESTRADA LIVRE. ESPAÇO LIVRE. MENTE ABERTA. 
DISFRUTE AO MÁXIMO NA SUA NISSAN NAVARA: 
CINCO LUGARES PERFEITAMENTE EQUIPADOS E 
COM TOTAL FLEXIBILIDADE. MAIS FORTE, 
RESISTENTE E POTENTE QUE NUNCA, A NAVARA 
DESPERTARÁ NOVAS EMOÇÕES.
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ISTO É 
QUE É VIDA

MAIS ROBUSTEZ, MAIS AUDÁCIA: 
a Navara tem um verdadeiro design de pick-up. 

Agradável na vida diária, fantástica no trabalho e 
sensacional nas horas de lazer. 

Graças a um potente motor diesel V6 de 3 litros que proporciona uma potência de 231 CV (170 kW) e 550 Nm 
de binário máximo*, a Navara caracteriza-se por uma força e energia únicas na sua classe. Flexível, de 
resposta rápida e extremamente ágil devido a uma suspensão altamente eficaz... Nada é demasiado pesado 
para o seu chassis de barras em aço de alta tracção com travessas soldadas.

*  Consumo combinado: 8,2-9,5 l/100 km; emissões de CO2: 215-250 g/km. (De acordo com a Directiva 2004/03/EC. O equipamento 
opcional, a manutenção, a técnica de condução, bem como as condições atmosféricas e do pavimento podem afectar os resultados oficiais).

NM
550

CV (170 KW)

DE 7 VELOCIDADES

231

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA 

DE 3 L
MOTOR DIESEL V6

DE 5 LUGARES
CABINA DUPLA 
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ACEITE 
QUALQUER DESAFIO
UM POUCO DE ACÇÃO não é nada que assuste a Navara. 
Com uma impressionante capacidade de carga até 900 kg, quanto 
maior e mais volumosa a carga, melhor.

5 LUGARES 5 LUGARES 
CABINA DUPLA 

900 KG900 KG
CARGA ÚTIL MÁXIMACARGA ÚTIL MÁXIMA

3 TONELADAS
CARGA REBOCÁVEL
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CHEGUE 
MAIS ALTO
O MELHOR de ter um veículo de trabalho como a Navara 
é quando tira um dia de folga. Saia a passear pelo campo e divirta-se.

Conduza descontraidamente graças à transmissão 
automática de 5 velocidades ou opte por uma condução 

mais dinâmica, aumentando ou diminuindo velocidades 
para uma condução mais emocionante.

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA 

DE 5 VELOCIDADES

3 TONELADAS
CARGA REBOCÁVEL

A Navara tem energia de sobra para 
qualquer aventura: carregue tudo o 

que quiser e ponha-se a caminho.

Um design dianteiro desportivo, uma cabina completamente equipada e uma 
extraordinária capacidade para a acção e aventura numa carroçaria imponente.

A Navara trabalha arduamente, cativando o olhar de todos. O seu design 
exterior tem um sentido prático: uma plataforma elevada e eminentes cavas 
das rodas proporcionam-lhe mais altura, assim como uma maior articulação 

axial para uma excelente performance todo-o-terreno.

2.5 dCi
190 CV (140 KW)
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5 LUGARES REAIS 
SINTA-SE EM CASA
ENTRE E INSTALE-SE: A Cabina Dupla da Navara oferece-lhe cinco lugares reais 
num espaçoso habitáculo, revestimentos interiores de qualidade superior, com sistema de 
ar condicionado Dual Zone.

AR CONDICIONADO DUAL ZONE
ESPAÇOS DE ARRUMAÇÃO 
INTELIGENTES

5 LUGARES
CABINA DUPLA
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CONFORTO 
PREMIUM
COMO UM LUXUOSO SALÃO: com bancos surpreendentemente espaçosos, 
acabamentos em pele, o melhor som graças ao sistema de áudio com memória interna de 
9,3 GB, e sistema de navegação 2D com ecrã táctil de 7” situado no painel de bordo.

Controle o seu trajecto com o 
cruise control e o limitador de 
velocidade na ponta dosseus 

dedos. Oiça música com uma 
qualidade excepcional através 

do Sistema de Áudio Premium.

Reproduza DVDs e CDs, 
navegue em streaming graças 

ao sistema Bluetooth® ou 
usufrua da máxima qualidade 

de som de um concerto ao 
vivo desde o seu iPod®, leitor 

de MP3 ou a sua pen USB

9,3 GB 
DISCO RÍGIDO 

9,3 GB 
DISCO RÍGIDO 

9,3 GB 

MÃOS-LIVRES 
BLUETOOTHBLUETOOTH®

SISTEMA DE ÁUDIO 

PREMIUM
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Visualize o seu trajecto no ecrã táctil 
de 7" e aceda a boletins 
informativos, à sua música favorita, 
lista telefónica, agenda e, até, à 
função de câmara de visão traseira. 
Veja o que está atrás de si.

Engrene a marcha-atrás e estacione 
sem problemas.

TRACE A SUA ROTA num 
ecrã dividido de alta definição 
2D com zoom automático de 
destinos chave e orientação por 
voz em 8 línguas.

MANTENHA-SE CONTACTÁVEL  
graças ao sistema mãos-livres 
Bluetooth® com identificação de 
chamada e reconhecimento de voz. 
Só terá de conectar o seu 
telemóvel e falar.

INFORME-SE sobre o 
seu progresso com as 
contínuas actualizações 
apresentadas no ecrã táctil. 
Muito úteis e precisas.

9,3GB
DISCO RÍGIDO 

2DMÃOS-LIVRES BLUETOOTH®

ECRÃ DIVIDIDO 

2D
ECRÃ DIVIDIDO 

2D

NISSANCONNECT 
PREMIUM
ONDE QUER QUE SE ENCONTRE, ESTEJA PERMANENTEMENTE 
EM CONTACTO E INFORMADO, GRAÇAS AO SISTEMA NISSAN 
DE NAVEGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENTRETENIMENTO DE 
ÁUDIO/VÍDEO TOTALMENTE INTEGRADO. 
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ENTRE os arcos das rodas, a 
prática plataforma de carga da 
NAVARA oferece mais de um 
metro de espaço útil. Desde que 
a lei o permita, poderá abrir a 
porta de trás, para dispor de um 
plano de carga ainda mais longo 
com quase 1,5 metros.

AS ELEGANTES BARRAS 
DE TEJADILHO (de série nas 
versões LE) têm uma forma 
aerodinâmica e podem carregar 
até 56 kg.

O SISTEMA DE FIXAÇÃO 
C-CHANNEL é formado por 
inovadores rails instalados na 
plataforma da carga que permitem 
fixar qualquer tipo de carga, 
garantindo assim um transporte 
seguro.

CARGA 
SEM LIMITES
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SELECCIONE UM DOS 3 
MODOS DE CONDUÇÃO
com o comando giratório no painel de bordo:
> O MODO DE TRACÇÃO 4X2 (RELAÇÃO LONGA): permite usar apenas a tracção traseira 

em condições de condução normais.
> O MODO DE TRACÇÃO 4X4 (RELAÇÃO LONGA): usa a tracção integral 50/50 para uma 

condução suave em estradas de campo com lama ou neve.
> O MODO DE TRACÇÃO 4X4 (RELAÇÃO CURTA): é ideal para uma condução perigosa 

em estradas de campo com areia, neve ou lama, maximizando a tracção em subidas e o travão 
motor em descidas.

COMANDO GIRATÓRIO  
Rode o comando com um 
simples movimento para 
mudar de 4X4 para 4X2 e 
vice-versa.

ESTÁVEL. O Sistema Electrónico 
de Estabilidade (ESP) activa 
automaticamente o ABS, o controlo 
de tracção e os sistemas de 
controlo que o ajudam a manter o 
controlo nas manobras evasivas.

TONELADAS 
CARGA 
REBOCÁVEL33TONELADAS 3TONELADAS 
CARGA 3CARGA 
REBOCÁVEL3REBOCÁVEL

4X4TRACÇÃO 4X4TRACÇÃO 4X4
SEGURANÇA TOTAL. Em caso necessário, 
os airbags dianteiros, laterais e de cortina 
proporcionar-lhe-ão a máxima protecção em 
qualquer tipo de terreno.
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A C E S S Ó R I O S
O TOQUE FINAL

1) Jogo de tapetes standard
2) Jogo de tapetes de veludo
3) Jogo de tapetes de borracha 
4) Bedliner e caixa de ferramentas em plástico
5) Hard top X-Line
6-7) Gancho de reboque falange ou fixo
8) Chuventos
9) Barras laterais com iluminação
10) Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro
11) Faróis de nevoeiro e aros de faróis de nevoeiro
12) Deflector de capot
13) Capas de espelhos retrovisores exteriores em cromado

Imprimir    |     Sair

Acessórios    |    Cores, Revestimentos e Equipamento     |     Tudo sobre a Nissan

Introdução     |     Design     |     Tecnologia e Performance     |     Estilo e Acessórios



 

A

B

C

A

B

BALTIC BLUE - BW9/M

R E V E S T I M E N T O S

M = METALIZADA - S = SÓLIDA

C O R E S

DIMENSÕES

A - Altura máxima: 1802 mm
B - Comprimento: 5296 mm
C - Largura: 1848 mm

PLATAFORMA DE CARGA
Altura da plataforma de 
carga: 457 mm 
Comprimento da plataforma 
de carga: 1511 mm
Largura da plataforma de 
carga: 1560 mm

SOLID RED - Z10/S ICEBERG WHITE - QM1/S

BRONZE - CAP/MPRECISION GREY - K51/M

STORM GREY - KAP/M

MOCCA TECNO - NAF/M

MOON SILVER - KL0/M

IVORY BLACK - GN0/M

DEEP BLUE - RAK/M

TECIDO  
(Versões FE e XE)

TECIDO SE 
(Versão SE)

PELE* GRAFITO  
(Versões LE e LE V6)

*Algumas partes dos bancos em pele podem conter pele artificial.
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A NISSAN NAVARA 
OFERECE-LHE DE SÉRIE:

3 ANOS* DE GARANTIA

12 ANOS DE GARANTIA DE 
PERFURAÇÃO POR CORROSÃO

INTERVALO DE SERVIÇO 12 MESES 
OU 20 000 KM

*ou 100 000 km, o que acontecer primeiro

EXTENSÃO DE 
GARANTIA  

A extensão de garantia NISSAN 5* 
dá-lhe a oportunidade de 
prolongar a garantia do fabricante 
de 3 anos/100 000 km para um 
maior período ou quilometragem.
Escolha o contrato que melhor se 
adapta às suas condições de 
utilização.
Em caso de reparação, serão usadas 
peças especificamente desenhadas 
para o seu veículo, assegurando um 
ajuste perfeito, assim como uma 
óptima fiabilidade e, que serão 
montadas por técnicos qualificados 
da Nissan.
Para uma total paz de espírito, está 
incluída a assistência em viagem 
europeia 24/7 (se aplicável).

CONTRATOS DE 
MANUTENÇÃO 

Um Contrato de Manutenção NISSAN 
é a melhor forma de dar a sua Nissan 
Navara a manutenção que merece!
Cuidamos muito bem do seu Nissan 
por um preço que é fixo por vários 
anos.
Quando levar o seu veículo ao 
concessionário, a oficina substituirá as 
peças e os fluidos em conformidade 
com o programa de manutenção oficial 
da Nissan e realizará as verificações 
necessárias para que possa viajar em 
total tranquilidade.
Com um total controlo de planeamento 
e orçamento, a Nissan informá-lo-á 
das visitas necessárias e propor-lhe-á 
a manutenção e o momento adequado 
para a realizar.

NA NISSAN, VOCÊ É A NOSSA 
FONTE DE INSPIRAÇÃO.

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 experiencia de condução 
mais aliciante, todos os dias.
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w w w. n i s s a n . p t

/NissanPortugal

/NissanPortugal

/NissanPortugal

Siga-nos em: 

Concessionário:

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam correctos no momento da impressão (Dezembro 
2014). 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 International.

                                                               PT – Navara – Dez/14. – impresso na U.E. 
Criado por NEW BBDO, França – Tel.: +33 1 40 62 37 37 e produzido por EG+ WORLDWIDE\FRANCE – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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Nissan Navara 
Gama e Equipamento (I)
Março 2015

NAVARA FE
2.5dCi 144 CV (106 kW) 2,8t 4x4, King Cab

2.5dCi 144 CV (106 kW) 2,8t 4x4, Cabina Dupla

Equipamento de série

Segurança
 � Airbags frontais
 � Travões ABS e EBD
 � ESP
 � Embraiagem de disco duplo com volante de inércia (DMF)
 � All Mode 4x4
 � Motorização Euro5 com filtro de partículas (DPF)
 � Direcção assistida
 � Diferencial Auto-blocante (LSD mecânico) 
 � Barras laterais anti-choque nas portas

 � Fixadores ISOFIX® para cadeiras de crianças nos bancos traseiros  
(Cabina Dupla)

 � Imobilizador electrónico do veículo (NATS)
 � Encostos de cabeças activos à frente

Tecnologia
 � Fecho centralizado com comando à distância
 � Computador de bordo
 � Rádio-CD (1 CD) com conexão mãos-livres Bluetooth® para telemóvel e 

conector de audio (Aux-in), com comandos áudio no volante
 � 2 colunas de som

Exterior
 � Jantes em liga leve de 17”

 �  Pneus 255/65 R17
 � Pára-choques dianteiro à cor da carroçaria 

 � Grelha dianteira em preto
 � Espelhos retrovisores exteriores com luz de cortesia e indicador de mudança 

de direcção integrados
 � Espelhos retrovisores exteriores em preto

Interior
 � Ar condicionado manual
 � Volante ajustável em altura
 � Banco traseiro rebatível por partes (60/40) (Cabina Dupla)
 � Vidros eléctricos dianteiros (King Cab) e traseiros (Cabina Dupla)
 � 1 tomada de 12v

15
03

-0
20

31
5



Nissan Navara
Gama e Equipamento (II)
Março 2015

NAVARA SE

2.5dCi 190 CV (140 kW) 2,8t 4x4, Cabina Dupla

2.5dCi 190 CV (140 kW) 2,8t A/T 4x4, Cabina Dupla

Equipamento acresce ao XE

Segurança

 � Airbags frontais, laterais e de cortina

 � Limitador de velocidade

 � Cruise control com comandos no volante

Tecnologia

 � 6 colunas de som

Exterior

 � Faróis de nevoeiro

 � Espelhos retrovisores exteriores à cor da carroçaria
 � Espelhos retrovisores com regulação eléctrica

 � Estribos laterais

 � C-Channel

 � Pára-choques traseiro cromado com degrau

Interior

 � Ar condicionado automático “Dual Zone”

 � Volante e manípulo da caixa de velocidades em pele

 �  Comandos áudio no volante

 � Bancos dianteiros aquecidos

 � Banco do condutor ajustável em altura

NAVARA XE

2.5dCi 190 CV (140 kW) 2,8t 4x4, Cabina Dupla

Equipamento de série

Segurança

 � Airbags frontais
 � Travões ABS e EBD
 � ESP
 � Embraiagem de disco duplo com volante de inércia (DMF)
 � All Mode 4x4
 � Motorização Euro5 com filtro de partículas (DPF)
 � Direcção assistida
 � Diferencial Auto-blocante (LSD mecânico) 
 � Barras laterais anti-choque nas portas

 � Fixadores ISOFIX® para cadeiras de crianças nos bancos traseiros
 � Imobilizador electrónico do veículo (NATS)
 � Encostos de cabeças activos à frente

Tecnologia

 � Fecho centralizado com comando à distância
 � Computador de bordo
 � Rádio-CD (1 CD) com conexão mãos-livres Bluetooth® para 

telemóvel e conector de audio (Aux-in), com comandos áudio  
no volante

 � 4 colunas de som

Exterior

 � Jantes em liga leve de 17”

 �  Pneus 255/65 R17

 � Pára-choques dianteiro à cor da carroçaria 

 � Grelha dianteira em prateado
 � Espelhos retrovisores exteriores com luz de cortesia, indicador de 

mudança de direcção integrados e aquecidos
 � Espelhos retrovisores exteriores em preto

Interior

 � Ar condicionado manual
 � Volante ajustável em altura
 � Banco traseiro rebatível por partes (60/40) 
 � Vidros eléctricos dianteiros e traseiros
 � 2 tomadas de 12v

15
03

-0
20

31
5



Nissan Navara
Gama e Equipamento (III)
Março 2015

15
03

-0
20

31
5

NAVARA LE

2.5dCi 190 CV (140 kW) 2,8t 4x4, Cabina Dupla

Equipamento acresce ao SE 

Segurança

 � Faróis de activação automática

 � Limpa pára-brisas de activação automática

Tecnologia

 � NissanConnect Premium (Sistema de Navegação 3D com monitor 
a cores táctil de 7” + Conector iPod® + Tomada UBS + Sistema 
DVD de entretenimento + Sistema TMC (Traffic Management 
Channel)

 � Câmara traseira de estacionamento

 � Rádio-CD (1 CD) com conexão mãos-livres Bluetooth® para 
telemóvel e conector de audio (Aux-in), com comandos áudio no 
volante e leitor MP3

Exterior

 � Lava-faróis telescópico

 � Espelhos retrovisores exteriores cromados

 � Espelhos retrovisores exteriores com regulação e rebatimento 
eléctrico

 � Tecto de abrir eléctrico

 � Barras de tejadilho

 � Vidros escurecidos

Interior

 �  Comandos áudio e Cruise Control no volante

 � Retrovisor anti-encadeamento

 � Estofos em pele

 � Banco do condutor ajustável em altura eléctricamente

 � Protecção da embaladeira das portas dianteiras em alumínio

 � Luz cortesia interior na consola central

NAVARA LE V6

3.0dCi 231 CV (170 kW) 3,0t V6 A/T 4x4, Cabina Dupla

Equipamento acresce ao SE 

Segurança

 � Faróis de activação automática

 � Limpa pára-brisas de activação automática

Tecnologia

 � NissanConnect Premium (Sistema de Navegação 3D com monitor 
a cores táctil de 7” + Conector iPod® + Tomada UBS + Sistema 
DVD de entretenimento + Sistema TMC (Traffic Management 
Channel)

 � Câmara traseira de estacionamento

 � Rádio-CD (1 CD) com conexão mãos-livres Bluetooth® para 
telemóvel e conector de audio (Aux-in), com comandos áudio no 
volante e leitor MP3

Exterior

 � Jantes em liga leve de 18”

 �  Pneus 255/60 R18

 � Lava-faróis telescópico

 � Espelhos retrovisores exteriores cromados

 � Espelhos retrovisores exteriores com regulação e rebatimento 
eléctrico

 � Tecto de abrir eléctrico

 � Barras de tejadilho

 � Vidros escurecidos

 � Placas distintivas V6

Interior

 �  Comandos áudio e Cruise Control no volante

 � Retrovisor anti-encadeamento

 � Estofos em pele

 � Banco do condutor ajustável em altura eléctricamente

 � Protecção da embaladeira das portas dianteiras em alumínio

 � Luz cortesia interior na consola central



Nissan Navara  
Especificações Técnicas (I)
Março 2015

4 x 4
Carroçaria King Cab Cabina Dupla

Lugares 2 5
Motor 2.5dCi 144 CV (106 kW) 2.5dCi 190 CV (140 kW) 3.0dCi V6 231 CV (170 kW) 

MOTORIZAÇÃO
N.º de cilindros, configuração 4 em linha 6 em V

Cilindrada cm3 2488 2993

Diâmetro x Curso mm 89 x 100 84 x 90

Potência máxima (1) CV(kW)/rpm 144 (106) / 3600 190 (140) / 3600 231 (170) / 3750

Binário máximo (1) Nm/rpm 350 / 1600 450 / 2000 550 / 1750

Relação de compressão 15 : 01 16 : 01

Alimentação de combustível Injecção directa Common Rail Multi-injecção directa / 
Common Rail

Sistema de controlo de emissões EGR + Catalizador + DPF (filtro de partículas diesel)

TRANSMISSÃO

Transmissão Manual de 6 vel. Manual 6 vel.  
(Automática de 5 vel.) Automática de 7 vel. 

Relações de caixa 1a 4,692 4,692 (3,827) 4,886

  2a 2,705 2,705 (2,368) 3,169

  3a 1,747 1,747 (1,520) 2,027

  4a 1,291 1,291 (1,000) 1,411

  5a 1,000 1,000 (0,834) 1,000

  6a 0,827 0,827 (–) 0,864
  7a – – (–) 0,774
  MA 4,260 4,260 (2,613) 4,041
Relação desmultiplicação final 3,538 XE: 3,538 / SE-LE: 3,692 (3,538) 3,133

CHASSIS
Suspensão – dianteira Independente, com triângulos sobrepostos e conjuntos mola e amortecedor

  – traseira Eixo rígido com molas de lãminas progressivas

Direcção Pinhão e cremalheira, assistida

Sistema de travões Duplo circuito com servo-freio, distribução dianteira e traseira, ABS, EBD e BAS + ESP

Travões  – dianteiros Discos ventilados (296 x 28) Discos ventilados (320 x 28)  

  – traseiros Tambores (295)

Jantes de liga leve de 17” de liga leve de 18”

Pneus 255/65 R17 255/60 R18

 (1) De acordo com a Directiva 80/1269*1999/99/CE.
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4 x 4
Carroçaria King Cab Cabina Dupla

Lugares 2 5
Motor 2.5dCi 144 CV (106 kW) 2.5dCi 190 CV (140 kW) 3.0dCi V6 231 CV (170 kW) 

PESOS E DIMENSÕES (A/T)  
Peso Total Permitido (PTP)  kg 2805 3010

Carga útil máxima (2) kg 910  845 845 (805) 900

Peso máx. rebocável com/sem travão  kg 3000 / 750
Comprimento / Largura / Altura (máx) mm

5222 / 1848 / 1773 5222 / 1848 / 1797
5222 / 1848 / 1797 (XE) 
5296 / 1848 / 1797 (SE)
5296 / 1848 / 1802 (LE)

 5296  /  1848 /  1795

Distância entre eixos mm 3200

Via dianteira / Via traseira mm 1570 / 1570

Capacidade do depósito de combustível l 80

DIMENSÕES DA PLATAFORMA DE CARGA
Comprimento máx. (base/topo) mm 1861 / 1837 1511 / 1487

Altura / Largura base / Largura topo mm 457 / 1560 / 1496

Largura (entre arcos das rodas) mm 1130

Largura (na entrada da plataforma) mm 1432

CONSUMO E PERFORMANCE (A/T)
Consumo (3) – urbano l/100 km 10,3 10,7 (11,5) (12,7)

combustível – extra-urbano l/100 km 7,0 7,1 (7,4) (7,6)

  – misto l/100 km 8,2 8,4 (8,9) (9,5)

Emissão de CO2 (Ciclo misto) g/km 215 222 (235) (250)

Velocidade máxima  km/h 168 180 (178) (195)

Aceleração 0 aos 100 km/h  s 12,8 13,1 11,1 (10,7) (9,3) 

Círculo de viragem entre passeios m 13,3

Círculo de viragem, entre paredes m 13,8

Gradiente máximo 39o

Inclinação lateral máxima 49,8o

Ángulo de aproximação / saída  30o / 26o 30o / 26o (XE) – 30o / 24o (SE e LE) 30o / 24o

Profundidade de vau máxima mm 450

Altura mínima ao solo (entre eixos) mm 217 216 216 (XE), 230 (SE) e 228 (LE) 230

 (2) Dados de acordo com a Directiva EC: o peso em circulação inclui combustível, liquidos de refrigeração, lubrificantes, roda subressalente e ferramentas. Não inclui o peso do 
condutor. A carga útil pode reduzir-se de acordo com os equipamentos opcionais e acessórios instalados.

 (3) De acordo com o Regulamento (UE) 715/2007*630/2012I com motor 2.5dCi 144 CV (106 kW), de acordo ao Regulamento (UE) 715/2007*195/2013M  
com motor 3.0dCi 231CV (170 kW). 

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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