NAVARA

Intelligent Mobility memandu Nissan dalam segala hal – kami menggunakan teknologi terbaru
yang menjadikan mobil Anda lebih dari sekedar alat transportasi, melainkan mitra yang akan
membuat pengalaman berkendara lebih percaya diri, lebih saling terhubung, dan lebih
menyenangkan, seperti mobil cerdas yang menjadi mitra Anda dalam mengemudi. Semuanya
akan tiba dalam waktu dekat. Itulah masa depan yang telah dirancang Nissan pada mobil
yang Anda kendarai saat ini.

Selama ada petualangan di hadapan, Nissan akan terus melaju di depan.
Bersama 14 JUTA PENCINTA PICKUP membelah jejak di 180 NEGARA BERBEDA
di dunia, terus menyalakan semangat keandalan dan inovasi.

80
YEARS
OF TOUGH

SMART
TECHNOLOGIES
Taklukkan rute penjelajahan baru bersama truk pickup generasi
terkini dengan kualitas rangka dan mesin kelas dunia yang telah
teruji.
Sang legenda ketangguhan kini hadir lebih mewah dan modern
dengan mengaplikasi fitur-fitur smart technologies yang siap
mendukung segala aktivitas maupun gaya hidup Anda.

THE PICKUP YOU CAN TRUST,
RIGHT DOWN TO ITS CORE
Tentunya hal yang wajar jika kita menilai sebuah pickup berdasarkan komponen utamanya. Kami pun
begitu. Dengan full-length dan Fully Boxed Ladder Frame, Nissan NAVARA terbukti menjadi pickup yang
paling tangguh di jalur apa pun.
Nissan NAVARA memiliki sudut tanjak dan turun yang lebih baik, semua komponennya berada di balik
rangka untuk memaksimalkan ground clearance. Keunggulan ini membuatnya mampu mendaki di
kemiringan 31 derajat. Melaju di jalur on-road maupun off-road, Anda akan tetap merasakan perjalanan
mulus dan nyaman yang dihadirkan oleh sistem 5-link Rear Suspension.

FULLY BOXED,
FULLY CAPABLE
Fully Boxed Ladder Frame yang terbuat dari jenis
baja kokoh kini disematkan di beberapa titik
penting untuk memperkuat strukturnya. Desain ini
lebih kuat dibanding model 3-sided open C-shape
pada pickup biasa. Materialnya pun dibuat lebih
kuat menahan beban, sehingga performanya saat
menjelajah terasa lebih maksimal.

FINESSE THROUGH
EVERY TURN
Bayangkan berkendara di jalur off-road dengan pickup 5 penumpang, namun
dengan sensasi mulus layaknya sedan yang melaju di atas aspal. Ajak teman atau
keluarga Anda, dan rasakan kenyamanan bersama yang dihadirkan dari kualitas
Double-wishbone Front Suspension dan 5-link Rear Suspension yang dimiliki oleh
Nissan NAVARA.
Anda tetap dapat bermanuver penuh keyakinan dan percaya diri, seberat apapun
jalur di depan.

DEVOURS ROADS,
SIPS FUEL
Nissan NAVARA menonjolkan ciri pickup modern yang mampu menyeimbangkan
sistem tenaga, akselerasi, dengan efisiensi bahan bakar demi kepuasan berkendara.
Mesin Nissan NAVARA dirancang ala mesin mobil balap yang tiap tetes bahan
bakarnya mampu memberi performa tinggi, seperti pada komponen mesin dengan
minim gesekan untuk kerja mesin yang maksimal, juga bentuk body aerodinamis
yang semakin memudahkannya melaju membelah angin.

High Power 2.5L Turbo Diesel Engine
Peningkatan pada tenaga dan torsi dengan efisiensi bahan bakar lebih dari 19%.
Teknologi baru Two-stage Turbocharger dan transmisi manual 6 percepatan atau
transmisi otomatis 7 percepatan yang memberikan akselerasi terbaik di kelasnya.
				

Tipe SL

Tipe VL

Power (kW (HP)/rpm)		

120 (163)/3.600

140 (190) / 3.600

Torque (N-m (Kg-m)/rpm)

403 (41.1)/2.000

450 (45.9) / 2.000

YOU’VE GOT SERIOUS PULL
Kendaraan lebih besar pun dapat ditarik oleh Nissan NAVARA.
Kemampuan dereknya didukung oleh full-length, Fully Boxed Ladder
Frame, sistem pengereman canggih, pendingin mesin, dan tentunya
mesin Turbo Diesel 2.5L yang mampu memberi tenaga besar hingga
190 HP. Cukup injak pedal gasnya, Anda pun mampu menarik beban
berat hingga 3.000 kg.

Kompartemen berukuran besar pada tiap panel pintu
menawarkan tempat penyimpanan yang mudah diakses.

Glove box lapang yang mampu memuat alat tulis dan
dokumen-dokumen Anda.

STORE IT. HIDE IT. LOCK IT. LOVE IT
Interior menghadirkan kesan tangguh namun tetap mengutamakan fleksibilitas. Setiap
sudut kabin dilengkapi kompartemen yang sangat berguna saat perjalanan kerja maupun
santai. Haus? Cup holder tersedia di dashboard, samping kursi depan, kursi belakang, juga
pada panel pintu.

Center console dengan cup holder besar serta kotak penyimpanan tertutup yang tersembunyi namun mudah
dijangkau.

Tipe SL

Kabin luas Nissan NAVARA memiliki akses pintu lebar bagi penumpang dan
barang bawaan besar. Berbagai kompartemen melengkapi setiap sudutnya
untuk menghadirkan kenyamanan bagi para penumpang.

AUDIO SWITCH & CRUISE CONTROL
Anda pun tak perlu melepas genggaman dari
setir, karena kemudahan pengaturan audio dan
kendali kecepatan ada di jari Anda.

Tipe VL

RIDE IN THE FIRST CLASS EVERY DAY
Saat duduk di dalam kabin Nissan NAVARA, Anda akan menemukan keleluasaan, kenyamanan, sekaligus
kemewahan yang belum pernah Anda temukan dalam sebuah pickup.

AUTO-DIMMING ROOM MIRROR
Teknologi Auto-dimming Room Mirror akan
bekerja secara otomatis meredupkan refleksi
cahaya lampu dari mobil di belakang, agar
tidak menyilaukan mata Anda.

REAR AIR CONDITION VENTS
Panel AC di bagian tengah menghadirkan udara
sejuk ke penumpang kursi baris belakang dan dapat
diatur sesuai kebutuhan.

SPINAL-SUPPORT DRIVER SEAT
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MASTER YOUR DOMAIN
Kepraktisan ada di hadapan Anda. Semua tombol kontrol berada dalam jangkauan, Anda pun akan lebih mudah
mengatur segala kebutuhan berkendara. Intelligent Key dengan Push Button Ignition memungkinkan Anda
membuka dan mengunci pintu, serta menyalakan mesin tanpa perlu mengeluarkan kunci dari saku.

Kursi pengemudi sengaja didesain senyaman mungkin
menyangga tulang punggung dengan 8 mode pengaturan
kursi sesuai kenyamanan yang akan mengurangi kelelahan
saat berkendara jarak jauh.

NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

INNOVATION THAT’S RIGHT
IN FRONT OF YOU
Ketika banyak hal yang mengalihkan perhatian, konsentrasi mengemudi
pun bisa terganggu. Fitur Advanced Drive-assist Display di hadapan
secara lengkap menyajikan beragam informasi, mulai dari konsumsi
bahan bakar, list lagu, hingga kondisi kendaraan. Semua yang ditampilkan
secara 3D dengan tilt design.

NISSAN INTELLIGENT DRIVING

CLIMB, CRAWL, AND POWER
YOUR WAY THROUGH

Nissan NAVARA sengaja dirancang untuk mampu menjaga kenyamanan berkendara di berbagai kondisi jalan. Selain
pada segi performa 4x4 yang bertenaga, pickup tangguh ini juga didukung fitur-fitur keselamatan canggih dan
terlengkap yang akan bekerja otomatis melindungi kendaraan dan penumpang dari potensi bahaya di perjalanan.
Saat berhenti di jalan miring atau menanjak, fitur Intelligent Hill Start Assist (IHSA) akan membantu mencegah
kendaraan bergerak mundur ketika hendak mendaki lagi. Sedangkan, fitur Hill Descent Control (HDC) siap
membantu menstabilkan laju kendaraan saat menuruni jalur curam. Selain itu, Nissan NAVARA juga dilengkapi
Dual Front Airbag, ABS, EBD, dan BA. Kini Anda pun dapat lebih percaya diri berada di belakang kemudi.

Menampikan sisi muka mobil
untuk bantu atur jarak aman
bagian depan.

Mobil pickup pertama dengan fitur
Around View Monitor (AVM) untuk tampilan
kamera 360.

Kamera
Around View Monitor (AVM)
Rasakan pengelaman berkendara yang makin nyaman, mudah,
dan percaya diri berkat teknologi Around View Monitor yang
menampilkan keadaan sekitar secara 360 dari tampak atas
melalui spion tengah.

1. Kemudahan
parkir mundur
Ketika menggunakan transmisi
mundur (R), layar akan memperlihatkan tampilan belakang dan
tampak atas mobil serta garis
bantu untuk memudahkan Anda
saat parkir.

POSISI KAMERA YANG BANTU
TAMPILKAN KEADAAN SEKITAR
MOBIL ANDA.

2. Memeriksa jarak di sisi 		
kanan-kiri dan belakang
Tekan tombol ‘Camera’ untuk
memeriksa jarak sisi samping
maupun belakang mobil untuk
kemudahan mengemudi yang
lebih aman dan percaya diri.

4-Mode Display Screen

Kamera

Kamera

Menampilkan sisi
kiri mobil untuk
lihat segala
hal yang tak
terjangkau oleh
spion kiri.

Menampilkan
sisi kanan mobil
untuk bantu atur
jarak aman ban
dan garis parkir.

Kamera
3. Parkir Mundur

Menampilkan sisi belakang mobil
untuk mempermudah parkir saat mundur.

Tekan tombol ‘Camera’ dan layar
akan hanya menampilkan sisi
belakang mobil dengan garis
bantu untuk bantu Anda melihat
situasi di belakang dengan lebih
jelas lagi.

4. Non-aktifkan Around
View Monitor (AVM)
Tekan tombol ‘Camera’ untuk
menutup fitur Around View
Monitor (AVM) dan spion tengah
mobil Anda akan berfungsi
seperti biasa.

NISSAN INTELLIGENT DRIVING
SAFETY SHIELD PHILOSOPHY

SURROUND YOURSELF WITH
CONFIDENCE

Bayangkan bila Anda semakin percaya diri saat berkendara. Safety
Shield adalah pendekatan komprehensif terhadap aspek keamanan
dan keselamatan di setiap rancang bangun produk kendaraan
Nissan. Fitur-fitur yang dijelaskan di sini hanyalah sebagian dari
inovasi yang dimiliki Nissan NAVARA.
Safety Shield membantu menjaga diri Anda dan semua yang Anda
bawa dengan berfokus pada tiga hal utama: Memberi pengawasan
pada sistem dalam kendaraan maupun sekitarnya, membantu
pengendalian saat menemui situasi tak terduga, dan menjaga
keselamatan Anda juga penumpang dari resiko kecelakaan.
Zone Body Concept
Zone Body Concept membantu meredam benturan dan melindungi
kabin penumpang saat terjadi tabrakan. Ini terdiri dari high-intensity
cabin structure dengan cross members & reinforcements, front &
rear crumple zones, dan
energy-absorbing steering column.

Traction Control System (TCS)
Membantu mengurangi efek roda selip saat
ban kurang mencengkram permukaan jalan.

Anti-lock Braking System (ABS)
Membantu memompa rem sebanyak puluhan
kali per detik agar roda tidak mengunci sehingga
arah dan laju kendaraan tetap terkendali.
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
Mengatur daya pengereman sesuai kecepatan,
bobot kendaraan dan muatannya, agar tetap
stabil dan berimbang.

Dual Front Airbag
Dua buah airbag ditanamkan untuk melindungi pengemudi dan
penumpang baris depan dari resiko cidera fatal apabila terjadi
benturan dari depan.

Vehicle Dynamic Control (VDC)
Mengurangi efek understeer maupun oversteer
saat melakukan manuver tiba-tiba.

Brake Assist (BA)
Membantu menyediakan daya maksimum
jika terjadi pengereman mendadak dan dapat
mengetahui saat Anda menghadapi kondisi
darurat.

A BEAUTY THAT’S
STILL A BEAST

BODY COLORS

* Hanya Tipe VL

SPECIFICATIONS

SAVANNAH ORANGE*

BRILLIANT SILVER

BLACK STAR

PEARL WHITE

