
Double Cab

2950
5035

16
45

 
 

43
0

16
90

14
65

1395

Regular Bed

2950
4945

17
20 43

5
18

25
13

90

1395

16
25

2250

2950

5120

38
0

15
45

17
70

أبيض

فضى

NISSAN

PICKUP

pickup Brochure 22x22cm final path.indd   1-2 30/11/2014   18:44



كابينة مزدوجة  كابينة مفردة الطراز
5٫035 5٫120  الطول الكلي    )مم(
1٫690 1٫770  العرض الكلي    )مم(
1٫645 1٫625  االرتفاع الكلي    )مم(
2٫950 2٫950  قاعدة العجالت    )مم(
1٫395 1٫395  املداس األمامي    )مم(
1٫390 1٫390  املداس اخللفي    )مم(
225 225  أقل ارتفاع عن األرض    )مم(
1٫395 2٫250  طول صندوق التحميل    )مم(
1٫465 1٫545  عرض صندوق التحميل   )مم(
430 380 )مم(  ارتفاع صندوق التحميل  
1٫615 1٫590  وزن السيارة فارغة   )كجم(
2٫675 2٫710  الوزن بكامل احلمولة   )كجم(
6 3  عدد الركاب   )أشخاص(
5٫6 5٫6  احلد األدين لنصف قطر الدوران   )م(
75 75  سعة خزان الوقود    )لرت(

اإلطارات
205/70 R15C 205/70 R15C )أساسية(  اإلطارات    

YD25 DDTI طراز احملرك

حملرك
ا

تربو ديزل، 4 سلندر رباعى األشواط / تربيد مياه به 2 كامة علوية النوع
2 ٫488 سعة احملرك )سم³(
1 00x89 القطر X الشوط )مم(

3 ٫600 / )1 30 (  98 القدرة القصوى )إجمايل SAE( حصان/دورة يف الدقيقة
2 ٫ 000 / )3 1 ٫ 1 (  304 العزم األقصى )إجمايل SAE( )كجم – م / دورة يف الدقيقة(

1 : 18 نسبة االنضغاط
حقن مباشر نظام الوقود

يدوي 5 سرعات أمامية + سرعة خلفية ناقل احلركة/نسب التخفيض

ت اجلر
جمموعة آال

3 ٫ 580 األول
2 ٫ 077 الثاين
1 ٫ 360 الثالث
1 ٫ 000 الرابع
0 ٫ 760 اخلامس
3 ٫636 اخللفية
4 ٫625 النهائي

مستقل، دعامة مزدوجة مع عمود التواء وممتصات صدمات تليسكوبية التعليق األمامي

يايات ورقية مع ممتصات صدمات تليسكوبيةالتعليق التعليق اخللفي
قرصية مهواة األمامية

اسطوانية مع ضابط أوتوماتيكيالفرامل اخللفية

الكابينة املزدوجة الكابينة املفردة
الطراز 

GL سوبر ستاندرد  GL سوبر ستاندرد + باور ستريينج ستاندرد

 -   -  -  مكيف هواء بارد / ساخن 

     -  عجلة القيادة آلية املؤازرة )باور ستريينج(

 إكصدام خلفى + عتبة لسهولة الصعود للصندوق    

 إكصدام امامى نيكل كروم     

 نظام تعليق متطور خملتلف ظروف التحميل      

  -   - -  شبكة امامية نيكل كروم 
-  -  شبكة أمامية )لون أسود(  

      USB + AUX + CD + MP3 + FM/AM راديو كاسيت 

 2 سماعة صوت      
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