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Stark och 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).  
Vår historia, som delas av MILJONTALS PICKUP-ÄGARE I 180 
LÄNDER, är en fantastisk framgångssaga. När det handlar om 
äventyr, visar NAVARA vägen.
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LÅT OSS PRESENTERA NISSAN NAVARA 
Vi har alltid byggt starka, robusta och pålitliga pickuper. Utvecklingsarbetet pågår hela tiden – allt för 
att du ska kunna få precis det du vill ha. Med sitt kraftiga chassi, sin effektiva 4-hjulsdrift –  
väl beprövat under miljontals tillryggalagda kilometer – levererar NAVARA robust prestanda, 
precis som man kan förvänta sig av en pickup från Nissan. Med en NAVARA tar du 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.
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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 annars är vanlig hos konkurrerande modeller.  
Vi hittar även en 5-länkad, spiralfjädrad bakaxel som ger bättre åkkomfort 
och smidigare köregenskaper, utan att lastkapaciteten blir lidande.

ÖVERHÄNGSVINKEL 
FRAM

31°
VADDJUP

600 mm

HELBOXAD. 
HELSMART. 
Dra upp till 3,5 ton 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.

ÖVERHÄNGS-
VINKEL BAK 

29°

223 mm
MIN. 
MARKFRIGÅNG
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SMYG ELLER KLÄTTRA  
MED MUSKELKRAFT
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.

Elektronisk 
differentialspärr

Elektronisk diffentialbroms  
på alla 4 hjulen

4-hjulsdrift –  
Shift-On-The-Fly

Hjälp vid start i backe

Hjälp vid start i backe och Hjälp vid utförskörning.  
När du ska starta i en uppförsbacke riskerar du aldrig  
att rulla bakåt tack vare Hjälp vid start i backe.  
Systemet Hjälp vid utförskörning hjälper dig bromsa  
och hålla jämn fart i utförsbackar.

Hjälp vid  
utförskörning

Inledning    |   Exteriör design    |    Mångsidighet    |    Interiör design    |    Teknologi och Prestanda    |    Tillbehör Printa   |    Avsluta

Sida 1    |    Sida 2    |    Sida 3    |    Sida 4



CYLINDERVOLYM 2.299 CC 

BRÄNSLE DIESEL

FÖRBRUKNING  
(BLANDAD KÖRNING) 

fr. 8,7 l/100 km (WLTP)

UTSLÄPP (CO2) FRÅN 229 g/km (WLTP)

EFFEKT 160 hk /120 kW  
190 hk /140 kW 

VRIDMOMENT 425 Nm @ 1500 RPM och  
450 Nm @ 1.500 RPM

MAX. SLÄPVAGNSVIKT 3.500 kg 

MAX. LASTKAPACITET  
(INKL. FÖRARE)

UPP TILL 1.105 kg 

KÖR AVSLAPPNAT
Exteriört är den en 4x4-pickup,  
men interiört är Nissan NAVARA en 
mångsidig, terrängbil i premiumklassen. 
Ställ in den automatiska 
klimatanläggningen med 2 zoner och 
njut av komforten som den nya 
5-länkade spiralfjädrade bakaxeln ger. Låt 
nya NissanConnect hålla dig uppkopplad 
på resan och vårt breda utbud av online-
tjänster göra den ännu angenämare. 
Nissan NAVARA är inte bara är en slitvarg 
i arbetet – denna eleganta pickup är en 
ren dröm att köra till vardags.

2,3 LIT. DCI DIESEL (EURO 6D TEMP)

LLÅÅÅÅÅGGGG FÖÖÖRRRRRRBBBBBBRRRRRRUUUUUKKKKKKNNIINNNNNNNGGGGGGGGGGGG 
FFFFRRRRRRRRRÅÅÅÅÅÅÅÅNNNNN
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IMPONERANDE DRAGKRAFT
NAVARA är född att dra släp! Tack vare den robusta stegramen, 
de slitstarka komponenterna (som bromsarna, växellådan och 
kylsystemet), den höga motoreffekten och det imponerande 
vridmomentet, redan vid låga varvtal, kan NAVARA ta rejält  
med vikt på släpet. Samtliga versioner av NAVARA har en 
dragkapacitet på 3,5 ton.

MMMMAAAAXXXXX.. SSSSLLLLLÄÄÄÄPPPVVVAAAAGGGGGNNNNNSSSSSSSSSSSSVVVVVIIIKKKTT
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BARA ATT LASTA PÅ
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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Få folk att vända sig om – på vägen 
och i terrängen – med fräck, exklusiv 
styling både interiört och exteriört. 
Aldrig förr har komfort haft en så  
tuff look.

NAVARA N-GUARD kan 
endast fås i Pearl White 
(M-QAB), Black (M-GN0) 
eller Grey (M-K51).

NAVARA N-GUARD

ÄNNU TUFFARE
N-Guard är en NAVARA som tagits ett snäpp till – fullutrustad och med kaxig stil och grym 
attityd i karossfärgerna Black, Grey eller Pearl White. Svarta 18’’ lättmetallfälgar, stötfångare, 
takrails och svart grill slår an tonen tillsammans med speciella golvmattor, dekaler och  
läder-/tygklädsel med gula dekorsömmar invändigt. N-Guard är en tuff och dynamisk pickup.
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Bakdörrarna på King Cab är hängda i bakkant vilket gör det lätt 
för passagerarna att stiga i och ur. Lösningen 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.

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.

Stora dörrfickor på förar- och passagerarsidan ger gott om 
utrymme för praktisk förvaring.

I handskfacket finns plats för papper och 
skrymmande pärmar.

Praktiska förvaringsfack under sittdynan bak för små prylar du 
kanske inte använder så ofta men ändå vill ha enkel åtkomst till.

Mittkonsol med två stora mugghållare och ett täckt 
förvaringsutrymme för saker du vill ha nära, men ändå dolda.
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ÅK 1:A KLASS VARJE DAG
I Nissan NAVARA upplever du hög komfort och har gott om utrymme oavsett var du 
sitter i bilen. Fram ger de bekväma stolarna kroppen bekvämt stöd även på långa resor. 
Klimatanläggningen med dubbla zoner låter dig och dina passagerare ställa in den 
temperatur som passar var och en bäst. Ni kan styra luften precis dit ni vill via 
luftinsläppen. Skönt för alla ombord.  
Det nya marknadsledande infotainmentsystemet NissanConnect håller dig uppkopplad 
och ger dig tillgång till online-tjänster så att varenda resa med bilen kan bli tidseffektiv. 
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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, 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. Det nya 
marknadsledande infotainmentsystemet NissanConnect gör att du 
smidigt kan koppla din iPhone eller Android-smartphone till bilen.
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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. Den avancerade Drive Assist HD-skärmen visar 
information rakt framför dig, så att du kan hålla blicken på vägen och 
koncentrera dig på det som verkligen kräver din uppmärksamhet.
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SMIDIG UPPKOPPLING  
TILL DIN OMVÄRLD
Den nya reaktionssnabba 8’’ pekskärmen i Nissan NAVARA är din portal till 
NissanConnect med intuitiv navigation, avancerad teknik och mycket mer. 
Den tillhörande smartphone-appen erbjuder dig ett ständigt växande utbud 
av tjänster, som t.ex. att kunna skicka resplaner du skapat direkt till din 
Nissan. Så nu är det bara att spänna på sig bältet – allt är klart för resan.

NAVIGATION

”Turn-by-turn”-navigation inklusive 
”Skicka till bilen” och ”Intressanta 
ställen” (POI) gör att du alltid hittar 
rätt. Och information om 
bränsleförbrukning och 
snitthastighet kan hjälpa dig  
finslipa körningen ännu mer.

UPPKOPPLING

Anslut din Android- eller iOS-enhet
för smidig uppkoppling, inklusive
röststyrning. Få tillgång till dina
favoritappar för musik, SMS osv.  
för underhållning och den  
senaste informationen.

KOMFORT OCH BEKVÄMLIGHET

Via appen NissanConnect får du 
tillgång till fjärrtjänster, som 
färdvägsplanering och Nissan 
kundservice är aldrig längre bort än 
ett tryck med fingret.

Scanna koden för att 
ladda ner appen 
NissanConnect Services 
och koppla ihop den 
med din nya Nissan

NissanConnect 
Services
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DIN VÄRLD PÅ DITT SÄTT 
NissanConnect-appar gör din NAVARA smartare, säkrare och mer lyhörd för hur du kör. 
Anslut din iPhone eller Android-smartphone för ännu fler möjligheter och ännu mer 
uppkopplad underhållning på resorna.

DINA LÅTAR. PÅ DITT SÄTT.  
Få tillgång till dina 

älsklingslåtar via 
Bluetooth®, USB eller 

 anslut till Apple CarPlay® 
 eller Android Auto®*.

APPLE CARPLAY® & ANDROID 
AUTO®* Få tillgång till dina appar 
för att ringa, lyssna och svara på 
textmeddelanden och spela din 
musik samt podcasts direkt från 
din smartphone. Få röstaktiverad 
navigation, live traffic information 
och beräknad restid.

PREMIUM TRAFFIC skickar 
trafikinformation om färdvägen 
direkt till ditt navigationssystem. 
Premium Traffic hjälper dig att ta 
dig runt trafikstockningar, olyckor 
och hjälper dig slippa andra 
potentiella förseningar längs 
vägen på ett smartare sätt.  
Det har aldrig varit enklare att 
planera sina resor.

FJÄRRSTYRNING AV SIGNALHORNET 
OCH BELYSNINGEN är en funktion 
som gör det lättare för dig att hitta 
din NAVARA på mörka och knökfulla 
parkeringsplatser. Tryck helt enkelt 
på knappen i appen så blinkar 
belysningen i 15 sekunder. Behöver 
du även en ljudsignal? Då kan du 
fjärrstyra tutan också! 

*Android Auto har ännu ej lanserats på den svenska marknaden
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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.

Intelligent 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 i 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.

Skulle det inte vara smart om du alltid kunde känna 
dig trygg och säker under resan? Nissan Intelligent 
Mobility 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.

OMGE DIG  
MED TRYGGHET

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.

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

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

Intelligent autobroms är monterat i fronten 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 ner bilens hastighet tillräckligt slår systemet till 
bromsarna automatiskt för att undvika en kollision. 

Traction Control System (TCS) hjälper dig att behålla ett 
säkert väggrepp. Systemet känner av när ett drivande 
hjul börjar förlora fäste. Vridmomentet till aktuellt hjul 
minskas för att hjälpa till att bevara dragkraften. 
Dessutom erbjuder NAVARA dig Släpvagnsstabilisering 
som hjälper till att hålla släpet i linje med bilen.

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.

MOTORBROMS ÖKAD MOTORBROMS AUTOBROMS

VARNING MED  
LJUS/LJUD
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ARBETA HÅRDARE  
LEV LÄNGRE 
Nissan NAVARA har utvecklats för att klara många års hårt 
arbete. Ju mer du driver den, desto mer kan den dra -  
upp till 3,5 ton. NAVARA är en pålitlig samarbetspartner. 
Robust inifrån och ut och byggd för att klara jobbet. Fullt 
utrustad med Nissans senaste teknologi är den alltid lika 
redo – för jobb eller spännande utflykter på fritiden.
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VÄG DINA ALTERNATIV  
Nissan NAVARA finns i en rad olika versioner som 
tillfredsställer alla yrkesmässiga behov. Välj mellan  
Chassis Cab, King Cab och Double Cab.
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1 2

3 4

5 6

7 8 1. Flakinklädnad, aluminium 
2. Flakindelare 
3. Tailgate assist, mjuk fällning  

av flaklemmen 
4. Flakbåge - rostfritt stål, Black
5. Flaklock, aluminium 
6. Skjutbar lastsläde 
7. Dragkoppling (standard) 
8. Flakkapell, mjukt 
9. Flakkåpa DC Premium 

9

Styla din pickup och skydda den 
med Nissan Original-tillbehör. 

De är skräddarsydda för att se till 
att Nissan NAVARA behåller sin tuffa 

och smarta profil ännu längre.

NISSAN TILLBEHÖR
HÅLL STILEN
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17’’ stål 17’’ lättmetall 18’’ lättmetall

GN0 BLACK (M) K51 GREY (M)

CAQ EARTH BRONZE (M) EAU SAVANNAH YELLOW (M)

Z10 RED (S)

QM1 WHITE (S)QAB PEARL WHITE (M)  
(endast Tekna och N-Connecta)

KL0 SILVER (M)

BW9 BLUE (M)

KAROSSFÄRGER M: Metallic - S: Solid

FÄLGAR

C

A

B

A

B

VISIA & ACENTA - TYGKLÄDSEL GRAPHITE

TEKNA - LÄDERKLÄDSEL GRAPHITE

N-CONNECTA - TYGKLÄDSEL GRAPHITE

KLÄDSEL MÅTT

DOUBLE CAB 
A: Höjd: 1.855 mm (inkl. takrails) 
B: Längd: 5.280 mm 
C: Bredd: 2.085 mm (inkl. backspeglar) 
FLAK 
Höjd: 498 mm (lasthöjd upp till sarg) 
Längd: 1.585 mm (på flakgolvet) 
Bredd: 1.560 mm (max.)

KING CAB 
A: Höjd: 1.826 mm 
B: Längd: 5.210 mm 
C: Bredd: 2.085 mm (inkl. backspeglar)
FLAK  
Höjd: 498 mm (lasthöjd upp till sarg) 
Längd: 1.800 mm (på flakgolvet) 
Bredd: 1.560 mm (max)
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• 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 20 000 km för våra dieselmotorer får du inte bara  
5 års lugn och ro, utan även låga driftskostnader.

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

Det är du som sätter vår fantasi i rörelse. Det är du som sporrar vår uppfinningsrikedom. Det är du som inspirerar 
oss att bryta mot invanda mönster och istället vara innovativa, hitta nya vägar. Och på Nissan handlar 
innovationer inte bara om komplement och nya tillägg utan om att ta steget fullt ut och återuppfinna status 
quo. Det handlar om att komma med oväntade lösningar som tillmötesgår även dina allra vildaste och 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.

DET ÄR DU SOM FÅR OSS PÅ NISSAN ATT GÖRA VÅRT ALLRA BÄSTA.

*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.

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 pickup 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.

KUNDSERVICE

SPECIALISERAT ÅTERFÖRSÄLJARNÄT 

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 bil 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 bil finns där den hör hemma – i drift på vägen.

NISSAN SERVICEAVTAL 

Tillsammans med din Nissan-återförsäljare kan du upprätta ett Nissan Serviceavtal 
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 Nissan-tekniker.
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ÅF-stämpel:

Besök oss på: www.nissan.se

Följ Nissan NAVARA på:

*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 (september 2019). 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 – MY19 NAVARA FULL BROCHURE LHD 07/2019 – Tryckt i EU. 
Producerad av DESIGNORY, Frankrike och tryckt hos eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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https://www.nissan.lt/automobiliai/nauji-automobiliai/navara.html
https://www.nissan.se/fordon/fordon-utbud/navara.html
https://www.nissan.ee/soidukid/uued-soidukid/navara.html
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