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Robusta, ágil e elegante, a nova Nissan NP300 NAVARA 4x4 é a mais 
recente de uma longa linha de pick-ups da Nissan, a primeira das quais 
foi produzida em 1935. Durante este percurso fomos pioneiros na 
King Cab em 1977, no inovador sistema de carga C-channel em 2005, 
e agora no uso de uma suspensão Multi-link numa Pick-up de uma 
tonelada. O nosso legado, do qual nos orgulhamos e o partilhamos 
com 14 MILHÕES DE PROPRIETÁRIOS DE PICK-UPS que 
percorrem os trilhos de 180 PAÍSES, continua. Sempre que existir 
espirito de aventura, a Nissan irá liderar o caminho.
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ROBUSTA. INTELIGENTE.
APRESENTAMOS A NOVA 
NISSAN NP300 NAVARA.
A Nissan sempre construiu pick-ups robustas, fiáveis e sempre inovou para ir de encontro ao 
que procura. Com longarinas inteiramente fechadas, tração 4x4 e um robusto motor diesel 
biturbo de 2.3 L e 190 CV ou motor tubo de 160 CV, cuja fiabilidade foi comprovada 
ao longo de milhões de quilómetros, a nova Nissan NP300 Navara caracteriza-se por 
uma performance irrepreensível e pela melhor economia da sua classe, exigida pelos 
clientes de uma pick-up Nissan. Com um consumo de apenas 6,3 L aos 100 Km, 
a NP300 NAVARA é tão eficiente fora de estrada como em estrada - e com 5 anos 
de garantia ou 160.000 km, é uma promessa na qual pode confiar. Sinta a emoção 
da nova pick-up de ultima geração, um veículo robusto e de confiança 
com um nível de conforto premium.
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TOTALMENTE 
FECHADO. 
TOTALMENTE 
COMPROVADO.
Reboque até 3,5 toneladas, carregue uma carga útil até 
1 tonelada e experimente a excelente performance todo-
o-terreno. O chassis tipo escada totalmente fechado da 
Nova Nissan NP300 Navara é fabricado em aço robusto 
de elevada resistência à tração, tendo em vista uma maior 
rigidez estrutural e de torção.

A PICK-UP NA QUAL PODE 
CONFIAR COMPLETAMENTE.
A nova pick-up Nissan NP300 Navara 4x4 possui um chassis autoportante com longarinas 
fechadas, em vez da estrutura com seções em «U» existente em algumas pick-ups. Possui 
também um novo sistema de suspensão traseira de cinco braços, que proporciona maior 
conforto e melhor manobrabilidade, sem comprometer a capacidade de carga.

ÂNGULO DE 
SAÍDA

25.6°

232 mm
ALTURA LIVRE 
AO SOLO (EIXO 
TRASEIRO)ÂNGULO DE 

APROXIMAÇÃO

30.4°
PROFUNDIDADE DE 
PASSAGEM A VAU

600 mm   

Chassi    |    Modos de condução   |    Potência e comodidade   |    Reboque   |    Carga
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Arranque Assistido em Subida e Controlo de Descida de 
Encostas. Enfrenta terrenos montanhosos? Pode agora fazê-lo 
com maior confiança e controlo. Numa subida, o Arranque Assistido 
em Subida pode ajudar a impedir o veículo de descair ao arrancar 
num Stop. E o Controlo de Descida de Encostas ajuda-o a manter 
uma velocidade estável e a travar, para que possa circular em 
descidas acentuadas em maior segurança.

Seja na profundeza do campo ou campo ou no asfalto da cidade, a nova Nissan NP300 Navara sente-se sempre 
bem integrada. Possui três modos de condução - 4x4 altas para uma condução fora-de-estrada pouco exigente, 
4x4 baixas para uma condução fora-de-estrada sobre areia, neve ou lama, ou 4x2 para asfalto. Com equipamentos 
como o arranque assistido em subidas e o Controlo Assistido em Descidas, esta pick-up está pronta para o que 
der e vier, com uma excelente tração até a 2 rodas, graças ao eLSD.

Bloqueio 
Eletrónico do 

Diferencial 
Traseiro

Limitação Ativa de 
Derrapagem na Travagem 

em Tração Integral

Mudança Instantânea para 
Modo de Tração Integral

Controlo de Descida 
de Encostas

Assistência ao Arranque em 
Subida

  

ESCALE, RASTEJE E 
ABRA CAMINHO.
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DEVORA ESTRADAS.
Por fora, é uma pick-up 4x4. Por dentro, a nova 
Nissan NP300 Navara parece-se mais com um 
crossover Premium. Observe o design ergonómico 
do painel de instrumentos e a elevada qualidade 
dos materiais. Descontraia nos bancos com o 
suporte lombar inspirados nos astronautas, 
regule a climatização automática de duas zonas 
e descubra o conforto da suspensão traseira 
multi-link de molas helicoidais. Para além de ser 
um veículo de trabalho, esta pick-up proporciona-
lhe deslocações diárias agradáveis.

Motorização diesel de 2,3 L com intercooler

Com mais potência e binário e uma diminuição do consumo 
na ordem dos 24%, o novo e melhorado motor diesel biturbo 
de 190 CV e caixa de velocidades manual de 6 velocidades 
ou transmissão automática de 7 velocidades proporciona 
simultaneamente uma eficiência e uma aceleração ao nível 
dos melhores da sua classe.

 

2298 CC CILINDRADA

DIESEL TIPO DE COMBUSTÍVEL

A PARTIR DE 6,3 L/100 KM CONSUMO

A PARTIR DE 167 G/KM EMISSÕES (CO2)

160 CV /120 KW 
190 CV /140 KW

POTÊNCIA

403 NM/1500 RPM 
450 NM/1500 RPM

BINÁRIO

3500 KG PESO MÁX. REBOCÁVEL

1136 KG CARGA ÚTIL MÁXIMA
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POTÊNCIA A SÉRIO.
É evidente que pode trazer o barco. Porque a NP300 Navara foi concebida desde 
o início a pensar na carga rebocável, com o seu chassis em estrutura de escada 
totalmente fechado, a todo o comprimento. Acrescente a isto os componentes de alto 
desempenho, incluindo os sistemas de travagem, transmissão e arrefecimento, já para 
não esquecer a potência e o binário abundantes a baixa rotação. Poderá rebocar 
grandes cargas, por exemplo de 3,5 T em todos os modelos 4WD. 
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O MAIS VERSÁTIL SISTEMA 
DE CARGA DE SEMPRE
A nova Nissan NP300 Navara foi concebida para suportar trabalhos árduos e cargas pesadas 
de 1 T, para além de cargas rebocáveis de 3,5 T. Uma porta traseira mais leve simplifica as 
operações de carga e descarga. Assegura também a proteção da carga, graças ao revolucionário 
sistema de carga C-channel. Com robustas calhas na frente e nas laterais da caixa de carga, 
desfrute de total flexibilidade quando é necessário prender cargas vulneráveis, uma vez que, 
os grampos deslizam ao longo das calhas em forma de C.
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A King Cab possui portas traseiras que proporcionam um acesso fácil dos 
passageiros ao habitáculo e a entrada de objetos de maiores dimensões 
que não cabem numa porta típica. Os dois bancos traseiros, voltados para 
a frente, podem ser levantados, dando acesso a um espaço amplo de 
arrumação, permitindo um acesso rápido aos objetos que ali são guardados.

GUARDE. OCULTE. TRANQUE. APRECIE.
Um interior cuidadosamente pensado, flexível, com inúmeros espaços de arrumação inteligentes, muito prático 
tanto para o trabalho como para o lazer. Dispõe de espaço por baixo dos bancos dos passageiros traseiros, 
bolsas laterais das portas, um generoso porta-luvas e uma ampla consola central. Está com sede? Encontrará 
porta-copos em quase todo o lugar: junto dos bancos da frente e, inclusive, integrados nas bolsas laterais das 
portas dianteiras e traseiras.

As bolsas de grandes dimensões, nas portas do condutor e dos 
passageiros, proporcionam uma grande arrumação de fácil acesso.

O porta-luvas de grande capacidade é ideal para os seus 
documentos e pertences até mesmo os mais volumosos.

Os espaços de arrumação convenientemente situados 
por baixo dos bancos traseiros são perfeitos para guardar 
ferramentas que pretende manter escondidos.

A consola central inclui porta-copos e uma arrumação 
funda com tampa, para objetos que pretende ter à mão 
mas não visíveis.

  

Arrumação    |    Conforto    |    Controlo total
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CIRCULE EM CLASSE UM, 
TODOS OS DIAS.
A nova Nissan NP300 Navara oferece um conforto e espaço inesperados em todos os lugares. 
À frente, os bancos de gravidade zero inspirados na astronáutica criam uma postura neutra e 
uma melhor circulação sanguínea, para o ajudar a tornar as viagens longas muito mais confortáveis. 
Além disso, o Controlo Automático de Temperatura dual-zone permite ao condutor e ao passageiro 
manter-se fresco ou quente, como preferir, enquanto as grelhas de ventilação laterais circulares 
podem ser direcionadas exatamente para onde pretende que o ar seja dirigido, o que contribui 
para o conforto de todos os passageiros, incluindo os de trás, visto que dispõem das suas 
próprias grelhas de ventilação.
 

Arrumação    |    Conforto    |    Controlo total
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DOMINE O SEU AMBIENTE.
Todos os comandos estão exatamente no local ideal, para lhe permitir dominar 
rapidamente o seu ambiente. A Chave Inteligente Nissan e o Botão de Ignição 
permitem trancar e destrancar as portas, bem como ligar a ignição sem tirar 
a chave do bolso. O volante desportivo em pele que está disponível com 
comandos de áudio permite operar o Cruise Control e o sistema de áudio 
sem tirar as mãos do volante. E o sistema Bluetooth, permite-lhe ter as mãos 
livres para atender qualquer chamada telefónica.
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ECRÃ AVANÇADO DE ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO NISSAN

INOVAÇÃO MESMO À SUA FRENTE.
Com tanta coisa a acontecer à sua volta, é fácil desviar as atenções do que é mesmo 
importante: conduzir. Desde a economia de combustível até à navegação passo-a-passo, 
o Ecrã Avançado de Assistência à Condução apresenta-lhe a informação certa, mesmo à 
sua frente, para minimizar o tempo em que desvia os olhos da estrada. Assim, pode 
concentrar-se daquilo que mais importa.

 

Nissan Drive-Assist    |    NissanConnect    |    Escudo de Proteção da Nissan
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O MUNDO, 
AO SEU DISPOR.
Com o NissanConnect, a sua nova Nissan NP300 Navara torna-se o 
melhor amigo do seu smartphone, o que significa, para si, o fim da 
ansiedade da separação. Isto porque, agora, traz consigo a música que 
escolheu, as atualizações do Facebook, os tweets mais recentes, as 
sugestões do TripAdvisor, tudo numa ligação transparente entre o seu 
smartphone e o ecrã tátil de 7 polegadas do painel de instrumentos. 
E as surpresas não acabam aqui: o pacote de aplicações básicas é 
gratuito durante os primeiros três anos.

Mantenha-se a par do que se passa à sua volta com o Sistema de 
Navegação Nissan, com reconhecimento de voz, mensagens de texto 
mãos-livres, transmissão em sequência de som, rádio digital (DAB) 
e uma entrada para iPod/USB.
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®

7 airbags de série. Airbag de condutor e passageiro da frente, impacto 
lateral instalados nos bancos dianteiros, dois airbags de cortina instalados 
no tecto e um airbag para os joelhos do condutor.

Controlo Dinâmico do Veículo (VDC). O VDC supervisiona a 
direção, a travagem, a estabilidade do veículo e, se necessário reduz 
a potência do motor e aciona os travões de rodas específicas para 
o ajudar a manter a trajetória pretendida.

Diferencial com Limitação Eletrónica da Derrapagem 
(eLSD). Em condições de tração reduzida (neve, lama, terra, 
lombas, descidas, etc.), o veículo deteta se uma roda está a 
patinar e diminui automaticamente a velocidade dessa roda 
acionando os travões para recuperar a tração e mantê-lo em 
andamento. Funciona nas 4 rodas.

Sistema de Travagem Anti-bloqueio (ABS). O ABS 
evita que as rodas se bloqueiem em travagens bruscas, 
permitindo-lhe parar rapidamente e, ao mesmo tempo, 
desviar-se dos obstáculos.

Distribuição Eletrónica da Força de Travagem (EBD). 
O EBD envia automaticamente uma maior força de travagem 
dos travões traseiros quando deteta mais peso atrás.

Travagem de Emergência (FEB). O sensor montado 
no pára-choques dianteiro mede a distância do veículo da 
frente. Se detetar um risco de colisão, emite um sinal audível 
e visual. Se o condutor não travar o suficiente, o veículo 
aciona automaticamente os travões para evitar um acidente. 
O sistema funciona a qualquer velocidade e é garantida 
uma paragem sem colisão a uma velocidade até 30 km/h.

Não seria fantástico se tivesse a confiança de que necessita para 
cada parte do seu percurso? O Escudo de Proteção da Nissan constitui 
uma abordagem completa à segurança pela qual se pautam a engenharia 
e o desenvolvimento de cada veículo que fabricamos. As funções que 
aqui se descrevem são apenas algumas das muitas funções da sua 
nova Nissan NP300 Navara que ajudam a protegê-lo, a si e aos seus, 
concentrando-se em três áreas principais: na atenção redobrada 
dos sistemas do veículo e a área circundante, ajudá-lo em situações 
inesperadas e a maximizar a sua segurança em caso de acidente.

Sistema de Controlo de Tração (TCS). O TCS contribui para uma melhor 
aderência à estrada. Deteta quando uma roda motriz começa a derrapar e 
reduz a potência do motor ou aciona o travão para o ajudar a repor a tração.

Conceito de Zona da Carroçaria. O Conceito de Zona da Carroçaria da 
Nissan ajuda a absorver o impacto e proteger o habitáculo em caso de colisão. 
Consiste num habitáculo com estrutura de grande intensidade com travessas 
e reforços, zonas de deformação programada dianteiras e traseiras e uma 
coluna de direção que absorve a energia.

ESCUDO DE PROTEÇÃO DA NISSAN

RODEIE-SE DE CONFIANÇA.

Monitor de visão 360º. Quatro câmaras que 
proporcionam uma vista aérea virtual de 360º, 
possibilitando-lhe ver melhor o espaço à sua 
volta, poderá dividir o ecrã e, ver imagens 
da frente, da traseira e dos lados. Funciona 
a uma velocidade até 10 km/h, para o ajudar 
a manobrar o veículo a baixa velocidade, a 
evitar obstáculos na estrada e fora dela.

DESACELERAÇÃO DESACELERAÇÃO MELHORADA TRAVÃO DE EMERGÊNCIA

AVISO VISUAL/SONORO
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TRABALHADOR INCANSÁVEL.
MAIOR DURABILIDADE.
Concebida para proporcionar muitos anos de trabalho árduo e fiável, a NP300 
Navara é a pick-up dos profissionais. Quanto mais exigir dela, mais ela 
responderá - até 3,5 toneladas, em todas as condições. Resistente até ao mais 
ínfimo pormenor e construída para durar, é o parceiro de maior confiança que 
vai encontrar para muitos quilómetros. Totalmente equipada com a mais recente 
tecnologia da Nissan, este veículo é um verdadeiro parceiro de trabalho.
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PONDERE AS SUAS 
OPÇÕES.
A nova Nissan NP300 Navara vai ao encontro de todas as suas 
necessidades de negócio, com uma gama diversificada de versões. 
Escolha entre a versão Chassi Cabine, que pode adaptar às suas 
necessidades profissionais – incluindo, por exemplo, com uma 
báscula – a capacidade de carga da versão King Cab ou a 
lotação da Cabine Dupla.
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1- Cobertura fllexível

2- Cobertura tipo persiana (Roll&Cover)

3- Cobertura em alumínio

4- Hard top

5- Barras laterais em aço inox cromado

6- Barra frente aço inox em cromado

7- Revestimento para caixa de carga em plástico

8- Proteção portão trás

9- Revestimento para caixa de carga em aluminio

MANTENHA-SE EM FORMA 
COM OS ACESSÓRIOS 
GENUÍNOS DA NISSAN
Personalize e proteja a sua pick-up com Acessórios 
Genuínos da Nissan, criados especificamente para a 
NP300 Navara, a fim de a tornar ainda mais robusta 
e elegante durante mais tempo.

COBERTURA RÍGIDA

* Não disponível na versão standard

Fecho centralizado Luz de Stop Iluminação interior* Estofos interiores* Janelas com abertura*

 

Acessórios    |    Cores, rodas, estofos e dimensões
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A

A

B

CB

VISIA - TECIDO GRAPHITE ACENTA - TECIDO GRAPHITE TEKNA - TECIDO GRAPHITE

TEKNA OPTION - PELE GRAPHITEN-CONNECTA - TECIDO GRAPHITE

Tampões de jantes de 16" Liga leve de 16" Liga leve de 18"

GN0 PRETO (M) K51 CINZENTO (M)

CAQ BRONZE TERRA (M) EAU AMARELO SAVANA (M)

Z10 VERMELHO (S)

QM1 BRANCO (S) KL0 PRATEADO (M)

BW9 AZUL (M)

CORES M: Metálico - S: Sólido ESTOFOS

DIMENSÕES
CABINE DUPLA
A: Altura total: 1840 mm (com barras de tejadilho)
B: Comprimento total: 5330 mm
C: Largura total: 2085 mm 
(com retrovisores abertos)
PLATAFORMA
Altura: 474 mm (altura de elevação 
da porta traseira)
Comprimento: 1578 mm 
(no piso)
Largura: 1560 mm (máx)

KING CAB
A: Altura total: 1790 mm
B: Comprimento total: 5225 mm
C: Largura total: 2085 mm 
(com retrovisores abertos)
PLATAFORMA
Altura: 474 mm (altura de elevação da porta traseira)
Comprimento: 1788 mm (no piso)
Largura: 1560 mm (máx)

RODAS
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GARANTIA
DE5

160 000 KM160 000 KM

GARANT
160 000 KM160 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 por ano
• Centro de chamadas de emergência
• Assistência em viagem imediata
Se tal não for possível e a sua pick-up ficar imobilizada 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 
a sua pick-up imobilizada.

APOIO AO CLIENTE

REDE ESPECIALIZADA
A Nissan disponibiliza de uma rede especializada de concessionários para apoiar os requisitos 
específicos do seu veículo:
• Cobertura pan-europeia
• Recursos Humanos de Vendas e Após-Venda exclusivos
• Soluções de financiamento competitivas
• Oferta de conversões por medida
• Ofertas de garantia alargada competitiva para além da garantia de 5 Anos para veículos 
ligeiros de passageiros.
• Test drive à sua escolha

SERVIÇOS APÓS-VENDA
Uma avaria no seu automóvel é um contratempo. Uma avaria na sua pick-up 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 NISSAN
Pode celebrar um Contrato de Serviço Nissan com o seu concessionário, que proporciona 
uma cobertura de Serviço e Manutenção para a quilometragem ou para o período que mais 
se ajusta ao seu negócio. Garante de uma verdadeira paz de espírito, este Contrato assegurará 
que a sua NP300 Navara é bem cuidada por técnicos dedicados da Nissan.

• 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 anti-corrosão na NP300 Navara
• Totalmente transmissível

E, com intervalos de manutenções de 24 meses ou 30 000 km para os motores diesel, não só 
usufrui de 5 anos de tranquilidade, mas também de um baixo custo de manutenção.

GARANTIA DO FABRICANTE DE 5 ANOS PARA VEÍCULOS 
COMERCIAIS LIGEIROS NISSAN
A Nissan oferece agora uma garantia pan-europeia standard de 5 anos em toda a sua gama de 
veículos comerciais ligeiros*. Trata-se de 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 veículos comerciais ligeiros (à excepção da eNV200: Garantia do fabricante de 5 anos / 
100 000 km garantia para componentes do sistema de EV, 3 anos / 100 000 Km para as restantes partes do 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 de garantia Nissan.
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Concessionário:

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no momento da impressão (Novembro de 2015). 
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 Europa.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – MY16 - NP300 NAVARA - CATÁLOGO COMPLETO LHD 11/2015 – impresso na U.E.
Criado por CLM BBDO, France – Tel.: +33 1 41 23 41 23 e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

*Garantia do fabricante de 5 anos / 160 000 km (o que ocorrer primeiro) para a gama de veículos comerciais ligeiros (à excepção do e-NV200: 
Garantia do fabricante de 5 anos / 100 000 km garantia para componentes do sistema de EV, 3 anos / 100 000 Km para as restantes partes do veículo)

Siga-nos em: /NissanPortugal

/@NissanPortugal

/NissanPortugal
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http://www.nissan.pt
http://www.facebook.com/NissanPortugal
http://twitter.com/NissanPortugal
http://www.youtube.com/NissanPortugal
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Nova Nissan Navara
Gama e Equipamento (I)
Março 2017

NOVA NAVARA VISIA
2.3 dCi EU6 160 CV (120 kW) King Cab  
2.3 dCi EU6 160 CV (120 kW) Cabina Dupla

Equipamento de serie
Segurança
	 Airbags frontais, laterais, de joelhos e de cortina
	 Airbag do passageiro com botão de desactivação 
	 ABS (Sistema Antibloqueio)
	 ESP (Sistema de controlo de estabilidade)
	 Cruise Control e limitador de velocidade
	 Faróis de activação automática com sensor de luminosidade
	 AEB (Sistema anti-colisão frontal) (Cabina Dupla)
	 Direcção assistida
	 HDC (Assistência de travagem em descida)
	 HSA (Assistência ao arranque em subida)
	 HBA (Assistência de travagem em subida)
	 BLSD (Diferencial de deslizameⁿto limitado) 
	 Diferencial de deslizamento limitado electrónico (eLSD)
	 Controlo electrónico de diferencial
	 Bloqueio de diferencial (exclusivo Visia)
	 Suspensão traseira Multi-Link (Cabina Dupla)
	 Sistema ISOFIX® na 2a fila de bancos (Cabina Dupla)
	 3 encostos de cabeça na 2a fila de bancos (Cabina Dupla)
	 Pneu sobressalente temporário

Tecnologia
	 Fecho centralizado com comando à distância
	 Computador de bordo
	 Sistema áudio com CD com Bluetooth®, Porta USB e Conector (Aux-in)
	 4 colunas de som (King Cab) / 6 colunas de som (Cabina Dupla)
	 Comandos no volante (áudio e mãos livres)
 Exterior
	 Jantes em aço de 16’’
	 Pneus: 205 R16C (King Cab); 255/70 R16 (Cabina Dupla)
	 Pára-choques dianteiro na cor preto (King Cab)
	 Pára-choques dianteiro na cor da carroçaria (Cabina Dupla)
	 Pára-choques traseiro tubular na cor preto
	 Espelhos retrovisores com regulação eléctrica
	 Manípulos das portas em cor preto
	 Grelha dianteira em cinzento mate
	 Faróis diurnos
	 Luzes de travão com tecnologia LED
	 Spoiler traseiro de metal, integrado
	 Tampa do depósito de combustível com fecho eléctrico
	 Protecção do vidro traseiro (exclusivo nas versões Visia)
	 Palas de roda dianteiras e traseiras
	 Ganchos de retenção de carga
	 Depósito de AdBlue de 17L
Interior
	 Ar condicionado
	 Saídas do ar para os lugares traseiros (Cabina Dupla)
	  Banco do condutor ajustável em altura, profundidade e rebatível
	  Banco do passageiro ajustável em profundidade e rebatível
	 Banco traseiro com espaço para armazenamento de objetos  

(Cabina Dupla)
	 Retrovisor interior com ajuste manual
	 Painel de instrumentos a cores
	 2 pousa-copos dianteiros
	 Consola central com apoio de braços
	 Vidros eléctricos dianteiros
	  3 tomadas de 12 Volts
	 Luz de cortesia nos lugares traseiros
	 Indicador da temperatura exterior

NOVA NAVARA VISIA - Versão Chasis Cabina
2.3 dCi EU6 160 CV (120 kW) King Cab  
2.3 dCi EU6 160 CV (120 kW) Cabina Dupla

Equipamento de serie
Segurança
	 Airbags frontais, laterais, de joelhos e de cortina
	 Airbag do passageiro com botão de desactivação 
	 ABS (Sistema Antibloqueio)
	 ESP (Sistema de controlo de estabilidade)
	 Cruise Control e limitador de velocidade
	 Faróis de activação automática com sensor de luminosidade
	 Direcção assistida
	 HDC (Assistência de travagem em descida)
	 HSA (Assistência ao arranque em subida)
	 HBA (Assistência de travagem em subida)
	 BLSD (Diferencial de deslizamento limitado) 
	 Diferencial de deslizamento limitado electrónico (eLSD)
	 Controlo electrónico de diferencial
	 Bloqueio de diferencial
	 Sistema ISOFIX® na 2a fila de bancos (Cabina Dupla)
	 3 encostos de cabeça na 2a fila de bancos (Cabina Dupla)
	 Pneu sobressalente temporário
Tecnologia
	 Fecho centralizado com comando à distância
	 Computador de bordo
	 Sistema áudio com CD com Bluetooth®, Porta USB e Conector (Aux-in)
	 4 colunas de som (King Cab) / 6 colunas de som (Cabina Dupla)
	 Comandos no volante (áudio e mãos livres)
 Exterior
	 Jantes em aço de 16’’
	 Pneus: 205 R16C
	 Pára-choques dianteiro em cor preto
	 Espelhos retrovisores com regulação eléctrica
	 Manípulos das portas em cor preto
	 Grelha dianteira em cinzento mate
	 Faróis diurnos
	 Luzes de travão com tecnologia LED
	 Spoiler traseiro de metal, integrado
	 Tampa do depósito de combustível com fecho eléctrico
	 Protecção do vidro traseiro
	 Palas de roda dianteiras e traseiras
	 Depósito de AdBlue de 17L
	 Protetor debaixo do motor
Interior
	 Ar condicionado
	 Saídas do ar para os lugares traseiros (Cabina Dupla)
	  Banco do condutor ajustável em altura, profundidade e rebatível
	 Banco do passageiro ajustável em profundidade e rebatível
	 Banco traseiro com espaço para armazenamento de objetos  

(Cabina Dupla)
	 Retrovisor interior com ajuste manual
	 Painel de instrumentos a cores
	 2 pousa-copos dianteiros
	 Consola central com apoio de braços
	 Vidros eléctricos dianteiros
	  3 tomadas de 12 Volts
	 Luz de cortesia nos lugares traseiros
	 Indicador da temperatura exterior
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NOVA NAVARA N-CONNECTA

2.3 dCi EU6 160 CV (120 kW) King Cab 
2.3dCi EU6 160 CV (120 kW) Cabina Dupla
2.3dCi EU6 190 CV (140 kW) Cabina Dupla
2.3dCi EU6 190 CV (140 kW) 7A/T Cabina Dupla

Opções
	 NissanConnect*: (1) (2) 

- Apps via smartphone 
 -  Ecrã táctil de 7” anti-reflexo de alta 

resolução
    - Sistema de navegação em 3D
	 Barras de tejadilho (Cabina Dupla) (2)

Equipamento acresce ao 
ACENTA 
Tecnologia
	 Câmara de visão traseira GENTEX® (1)
	 Sistema Stop/Start (versões manuais)

Exterior
	 Jantes em liga leve de 18”
	  Pneus 255/60 R18
	 Espelhos retrovisores exteriores  

em cromado com regulação e  
rebatimento eléctrico, com intermitentes 
LED e aquecidos

	 Faróis de nevoeiro em cromado
	 Estribos laterais
	 Vidros traseiros escurecidos

Interior
	 Ar Condicionado automático “Dual Zone”
	 Retrovisor fotosensível
	 Espelho de cortesia com iluminação
	 Volante em pele
	 Punho da caixa de velocidades em PVC 
	 Travão de mão em pele

NOVA NAVARA TEKNA

2.3dCi EU6 160 CV (120 kW) Cabina Dupla
2.3dCi EU6 190 CV (140 kW) Cabina Dupla
2.3dCi EU6 190 CV (140 kW) 7A/T Cabina Dupla

Equipamento acresce ao 
N-CONNECTA 
Segurança
	 Faróis de activação automática LED 

nivelável com sensor de luminosidade

Tecnologia
	 NissanConnect*: 

- Apps via smartphone 
 -  Ecrã táctil de 7” anti-reflexo de alta 

resolução
     - Sistema de navegação em 3D
	 Câmara de visão 360o

	 Sensores de estacionamento traseiros

Exterior
	 Lava-faróis
	 Faróis diurnos LED
	 Tecto panorâmico
	 Barras de tejadilho

Interior
	 Estofos em pele
	 Banco do condutor ajustável 

eléctricamente com 8 ajustes
	 Bancos dianteiros aquecidos
	 Punho da caixa de velocidades em pele

(1) “Câmara de visão traseira GENTEX®“, equipamento não compatível com “NissanConnect” em opção. 
(2) NissanConnect e Barras de tejadilho, opções ligadas entre si em versões Cabina Dupla.

Nova Nissan Navara
Gama e Equipamento (II)
Março 2017

NOVA NAVARA ACENTA

2.3 dCi EU6 160 CV (120 kW) King Cab 
2.3 dCi EU6 160 CV (120 kW) Cabina Dupla
2.3 dCi EU6 190 CV (140 kW) Cabina Dupla

Equipamento acresce ao  
VISIA 
Tecnologia
	 Chave inteligente com botão de ignição
	 Sistema Stop/Start

Exterior
	 Jantes em liga leve de 16” (160 CV),  

de 18’’ (190 CV) 
	 Pneus: 255/70 R16 (160 CV), 255/60 R18  

(190 CV)
	 Pára-choques dianteiro na cor da carroçaria
	 Pára-choques traseiro cromado com degrau 
	  Manípulos das portas em cromado
	 Grelha dianteira em cromado
	 C-Channel
	 Porcas em cromado

Interior
	 Suporte para óculos
	 Manípulos interiores das portas cromados
	 Vidros eléctricos traseiros (Cabina Dupla)



4 x 4
Modelo Chasis Cabina Pick-up

Carroçaria King Cab Cabina Dupla King Cab Cabina Dupla

Lugares 3 5 3 5

Motor 2.3 dCi 160 CV (120 kW) 2.3 dCi 190 CV (140 kW)

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

Cilindrada cm3 2298

Diâmetro x Curso mm 85 x 101,3

Potência máxima (1) CV(kW)/rpm 160 (120) / 3750 190 (140) / 3750

Binário máximo (1) Nm/rpm 403 / 1500-2500 450 / 1500-2500

Relação de compressão 15,4 : 01

Alimentação de combustível Multi-injecção directa / Common Rail +  
Turbo intercooler de geometria variável

Multi-injecção directa / Common Rail +  
Turbo intercooler

Combustível Diesel / Biodiesel

Nível de emissões Euro 6b

TRANSMISSÃO

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

Relações de caixa 1a 4,685 4,685 (4,886)

  2a 2,478 2,478 (3,169)

  3a 1,623 1,623 (2,027)

  4a 1,207 1,207 (1,411)

  5a 1,000 1,000 (1,000)

  6a 0,808 0,808 (0,864)

  7a – – (0,774)

  MA 4,709 4,709 (4,041)

Relação desmultiplicação final 3,538 3,692 3,692 (3,357)

CHASSIS
Suspensão – dianteira Independente, amortecedores duplos concêntricos com a mola

  – traseira Eixo rígido com molas de lãminas Multi-Link

Direcção Pinhão e cremalheira, assistida

Sistema de travões Duplo circuito, distribução em diagonal, ABS, EBD e ESP + HBA + BLSD + HSA + HDC (+ AEB em Pick-up Cabina Dupla)

Travões  – dianteiros Discos ventilados de 296 mm 

  – traseiros Tambores de 295 mm

Jantes aço de 16” (Visia), liga leve de 16” (Acenta 160 CV), liga leve de 18” (Resto de versões)

Pneus 205 R16C (Visia Chasis Cab. e Visia Pick-up KC), 255/70 R16 (Visia Pick-up CD e Acenta 160 CV), 255/60 R18 (Resto de versões)

 (1) De acordo com a Directiva EC 80/1269.
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Nova Nissan Navara
Especificações técnicas (I)
Março 2017



4 x 4
Modelo Chasis Cabina Pick-up

Carroçaria King Cab Cabina Dupla King Cab Cabina Dupla

Lugares 3 5 3 5

Motor 2.3 dCi 160 CV (120 kW) 2.3 dCi 190 CV (140 kW)

PESOS E DIMENSÕES (A/T)  
Peso Total Permitido (PTP)  kg 3035

Carga útil máxima (2) kg 1207 1155 1059 1034 1023 (1029)

Peso máx. rebocável com travão aux. kg 3500
Comprimento /  
Largura (sem espelhos retrovisores) /  
Altura (máx) mm

5120  
1790  
1795

5120  
1790  
1810

5225 (Visia) - 5255
1790 - 1850

1780, 1790 (N-CONNECTA)

5300 (Visia) - 5330 
1850 
1805

5300 (Visia) - 5330  
1850  

1810 - 1840 (Tekna)

Distância entre eixos mm 3150

Via dianteira / Via traseira mm 1550 / 1550 1570 / 1570

Capacidade do depósito de combustível l 73

Capacidade do depósito AdBlue (1)  l 17

DIMENSÕES DA PLATAFORMA DE CARGA
Comprimento máx. (base/topo) mm – 1788 - 1750 1578 - 1537

Altura / Largura mm – 474 / 1560

Largura (entre arcos das rodas) mm – 1130

Largura (entrada da plataforma) mm – 1410

Comprimento máx. carroçável mm 5255 5330 –

Largura máx. carroçável mm 1950 –

CONSUMO E PERFORMANCE (A/T)
Consumo (3) – urbano l/100 km 7,7 6,8 6,9 (8,7)

combustível – extra-urbano l/100 km 7,5 6,1 6,0 (5,9)

  – misto l/100 km 7,6 6,3 6,3 (6,9)

Emissão de CO2 (Ciclo misto) g/km 199 167 167 (183)

Velocidade máxima  km/h 172 184 (180)

Aceleração 0 aos 100 km/h  s – 12,0 (16”) - 12,1 (18”) 10,8

Círculo de viragem entre passeios m 11,8 12,4

Círculo de viragem, entre paredes m 12,5 13,1

Gradiente máximo 30o

Inclinação lateral máxima – 49,8o

Ángulo de aproximação / saída  29,4o 29,4o (16”) - 31o (18”) 30,4o

Ángulo de saída  24,8o 24,8o (16”) - 24,4o (18”) 25,5o (16”) - 25,6o (18”) 25,6o

Ángulo ventral  – 21,2o (16”) - 22,1o (18”) 22,1o (16”) - 22,2o (18”) 22,2o

Altura mínima ao solo (entre eixos) mm 208 208 (16”) - 223 (18”) 219 (16”) - 223 (18”) 223

 (1) De acordo com a Directiva EC 80/1269.
 (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 Directiva e2*715/2007*136/2014M. 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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Nova Nissan Navara
Especificações técnicas (II)
Março 2017
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