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Издржлив, подвижен и привлечен, новиот Nissan NP300 Navara 4x4 
е најновиот во долгата низа на Nissan pick-up возила - првиот го 
произведовме во 1935 година. Потоа во 1977 година воведовме 
pick-up со поделена кабина, иновативен систем за прицврстување 
на товарот C-channel во 2005 година, а сега за прв пат во 
сегментот на pick-up возилата со носивост од 1 тон воведовме 
multi-link задна суспензија со спирални пружини. Нашето богато 
наследство во кое се уверија 14 МИЛИОНИ СОПСТВЕНИЦИ НА 
PICK-UP ВОЗИЛА кои пробиваат нови патишта во 180 ЗЕМЈИ 
продолжува и денес. Се додека има патешествија на повидок 
Nissan ќе биде во првите редови...
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ВИ ЈА ПРЕТСТАВУВАМЕ 
КОМПЛЕТНО НОВАТА 
NISSAN NP300 NAVARA.
Отсекогаш произведуваме издржливи, доверливи pick-up возила и воведуваме 
иновации со кои ги исполнуваме вашите потреби. Благодарение на затворениот 
профил на шасијата, погонот на четири тркала, робусниот 2,3-литарски турбо 
дизел мотор со сила од 190 КЅ со два турбо полначи или 160 КЅ со еден 
турбо полнач, Nissan NP300 Navara со милиони километри ви обезбедува 
моќни перформанси и најмала потрошувачка во класата, што е за 
очекување од еден Nissan pick-up. Без приговор ќе ве однесе каде и 
да посакате, без разлика дали е улица или земја и тоа со 
потрошувачка од само 6,3 l/100 km. Почувствувајте го 
возбудувањето на новата генерација pick-up возила која 
ви носи доверливо возење и удобност на ниво на 
премиум автомобил.

 





PICK-UP НА КОЈ МОЖЕ ДА СЕ 
ПОТПРЕТЕ ВО СЕКОЈ ПОГЛЕД.
Новиот pick-up Nissan NP300 Navara со погон на четири тркала се одликува со шасија 
со затворен профил (fully box ladder chassis), за разлика од полузатворените U-профили 
кои обично се употребуваат кај pick-up возилата. Се одликува и со нова multi-link 
суспензија со спирални пружини, единствена во сегментот на европски pick-up возила 
со носивост од еден тон. Тоа ја подобрува удобноста и управливоста без негативен 
ефект на носивоста.

ПРИОДЕН АГОЛ

30.4°
ДЛАБОЧИНА НА 
ТРАГ

600 mm
 



ПОЛН ПРОФИЛ. 
ПОТПОЛНА 
ДОВЕРЛИВОСТ.
Влечете приколка до 3,5 тони, пренесете повеќе од 1 
тон товар и почувствувајте подобри возни својства на 
секој вид терен. Шасијата со затворен профил на 
новата Nissan NP300 Navara е изработена од 
издржлив челик со висока влечна цврстина која 
гарантира поголема цврстина на конструкцијата како и 
поголема торзиона цврстина.

ИЗЛЕЗЕН АГОЛ

25.6°

232 mm
МИНИМАЛНА 
ОДДАЛЕЧЕНОСТ 
ОД ПОДЛОГАТА 
(ЗАДНА 
ОСОВИНА)

 



Срцето на природата или урбаната џунгла? Сеедно е. Со новата Nissan NP300 Navara секаде ќе 
се чувстувате како дома. Три начини на работа на погонот:  4WD High погон на сите четири тркала 
за нормални off-road ситуации, 4WD Low опција за теренско возење на проблематична и тешко 
совладлива подлога како што е песок, снег или длабока кал или 2WD погон на две тркала за 
возење по асфалт и со дополнителните опции за помош за движење по нагорнини и контрола за 
движење по надолнини. Oва е pick-up кој ви овозможува одлична тракција дури и при користење 
на опцијата 2WD со гуми со плитки шари, а сето тоа благодарение на системот eLSD.

Електронска блокада на 
задниот диференцијал

Електронска блокада на 
диференцијалот на сите 

четири тркала

Селекција на погон  
4x4 во возење 

Систем за помош при 
тргнување по нагорнини  

(Hill Start Assist)

* Во понудата е и блокада на задниот диференцијал. eLSD и блокада на задниот диференцијал не може да се комбинираат.

КАЧУВАЈТЕ СЕ,                     
ПРОВЛЕКУВАЈТЕ СЕ И        
ПРОБИВАЈТЕ СЕ НИЗ СИТЕ ПРЕПРЕКИ



Систем за помош при возење по нагорнини (Hill Start Assist)  
и систем за контрола на брзината при возење по надолнини 
(Hill Descent Control). Често се среќавате со нерамен терен? 
Сега можете да се соочите со него со самодоверба и контрола. 
Системот за помош при тргнување на нагорнини го спречува 
движењето наназад при стартувањето, а системот за контрола на 
брзината при возење по надолнини ви помага со автоматско 
кочење да одржувате константна бризина како би се спуштиле 
безбедно.

Систем за контрола 
на брзината при 

возење по 
надолнини



СИГУРЕН ПАТ.
Однадвор изгледа како pick-up со погон на 
4 тркала, но внатре новата Nissan NP300 
Navara делува повеќе како crossover од 
премиум класата. Погледнете го само 
ергономскиот дизајн на арматурната плоча 
и материјалите од врвен квалитет. Опуштете 
се со седиштата со лумбална поддршка кои 
потекнуваат од седишта наменети за 
астронаути, наместете го двозонскиот 
клима уред и уживајте во удобноста на 
задната multi-link суспензија со спирални 
пружини. Овој pick-up не е наменет само за 
работа, туку и за секојдневно возење.

2,3-литарски дизел мотор со интеркулер

Новиот, подобрен дизелски мотор со два турбо 
полначи и моќност од 190 KS со шест брзински 
рачен менувач или седум брзински автоматски 
менувач развива поголема моќност и вртежен 
момент и тоа со заштеда на гориво до 24%, што му 
овозможува најдобро забрзување и најниска 
потрошувачка во класата.

 

2298 CC ЗАФАТНИНА НА МОТОР

ДИЗЕЛ ВИД ГОРИВО

Од 6.3 L/100 KM КОМБ. ПОТРОШУВАЧКА

Од 167 G/KM ЕМИСИЈА НА CO2

160 KS /120 KW  
190 KS /140 KW

МОЌНОСТ

403 NM @ 1500 RPM 
450 NM @ 1500 RPM

ВРТЕЖЕН МОМЕНТ

3,500 KG МАКСИМАЛНО ВЛЕЧЕЊЕ

1,136 KG МАКСИМАЛНА НОСИВОСТ





МОЌНОСТ ВО ИЗОБИЛСТВО.
Се разбира дека може да го понесете и својот брод бидејќи големиот капацитет на 
влечење е вткаен во самата ДНК на NP300 Navara, почнувајки од летвастата шасија со 
полн профил. На тоа додајте ги издржливите делови како системот за кочење и ладење 
како и изобилството на моќност и вртежен момент веќе од ниски вртежи и подготвени сте 
за влечење и на најтешките предмети. Капацитетот на влечење изнесува 3,5 тони во сите 
изведби со погон на четири тркала.

 







НАТОВАРЕТЕ ГО НАШИОТ 
ДОСЕГА НАЈПРИЛАГОЛИВ 
САНДАК
Новата Nissan NP300 Navara е осмислена да се справи и со најтешките задачи како 
товар потежок од 1 тон и влечење на приколка со маса од дури 3,5 тони. Лесната врата 
на багажникот го олеснува товарењето и истоварот. Благодарение на револуционерниот 
систем на Nissan за врзување со С-канал*, вашиот товар ќе остане цврсто фиксиран. 
Подвижните клинови може да фиксираат било која позиција долж шините или по 
должина на трите страни од товарниот простор, така да може да прицвстите било каков 
товар без разлика на неговиот облик и големина.

 





СКЛАДРАЈ. СОКРИЈ. ЗАКЛУЧИ. 
ВООДУШЕВИ СЕ.
Интелигентно осмислената прилагодлива внатрешност која се одликува со бројни решенија за 
складирање, практична е за работа и за забава. Вашите предмети може да ги ставите под задната клупа, 
во џебовите на вратите, во скриената преграда како и во средната конзола. Жедни сте? Каде и да се 
свртите ќе најдете држачи за чаши: помеѓу предните седишта, па дури и во џебовите на предните и 
задните врати.

Големите џебови во возачката и совозачката врата нудат 
широк и лесно пристапен простор за складирање.

Совозачката фиока со голем волумен е идеален простор 
за складирање на вашите документи и лични предмети, 
дури и оние најгломазните.

Преградите за складирање кои се практично 
сместени под задните седишта совршени се за 
складирање на алат кој сакате да го скриете.

Средната конзола се одликува со големи држачи за чаши и 
длабок простор со капак за предмети кои сакате да ви 
бидат при рака, а да не бидат на видливо место.



ВОЗЕТЕ СЕ ВО ПРВА КЛАСА  
СЕКОЈ ДЕН.
Новата Nissan NP300 Navara ќе ве изненади со удобност и пространост каде и да 
седнете. Предните седишта кои се развиени по стандардот на седиштата за астронаути, 
го држат вашето тело во неутрална позиција и ја подобруваат циркулацијата за да ви 
биде поудобно долгото возење. Двозонскиот клима уред значи дека вие и вашите 
сопатници можете да ги чувате предметите ладни или топли секој по своја желба, а 
кружните отвори за вентилација го насочуваат воздухот онаму каде што ќе посакате. Тоа 
им помага на сите во автомобилот, особено на патниците на задните седишта кои имаат 
сопствени отвори за вентилација.
 







БИДЕТЕ ГОСПОДАР НА 
СВОЕТО КРАЛСТВО.
Сите команди се онаму каде што треба да бидат за да можете лесно и 
едноставно да управувате со вашата околина. Интелигентниот клуч на 
Nissan за стартување на моторот со копче ви овозможува да ги заклучите 
вратите, како и да го стартувате моторот без да го извадите клучот од 
џеб. Темпоматот, ограничувачот на брзина и AM/FM/CD аудио системот 
може да се контролираат со командите на кожниот спортски управувач. 
Системот за hands-free телефонирање кој работи преку Bluetooth 
конекција ви овозможува со леснотија да телефонирате.

 



НАПРЕДЕН ЦЕНТРАЛЕН ЕКРАН

ИНОВАЦИЈА ПРЕД ВАШИТЕ 
ОЧИ.
Кога околу вас се случуваат многу дејства, лесно е да не го видите 
она што е најважно во возењето. Од потрошувачката на гориво до 
името на песната како и навигацијата свиок по свиок, напредниот 
информативен екран ги прикажува сите информации пред вашите 
очи и на тој начин ви овозможува што повеќе да го држите 
погледот на патот. Така ќе може да се концентрирате на она што е 
најважно.

 





СВЕТОТ НА 
ДЛАНКА.
Опремена со системот NissanConnect вашата нова Nissan NP300 
Navara станува најдобар пријател со вашиот смартфон, што значи 
дека веќе не мора да се делите од вашата музика, новостите од 
Facebook, Twitter и останатите содржини. Тие одат со вас секаде и 
работат беспрекорно со помош на вашиот смартфон и 7’’ екран 
чувствителен на допир во боја на централната конзола. Но тоа не е 
се: основниот пакет на апликации е бесплатен првите три години.

Останете во тек со навигацискиот систем на Nissan кој препознава 
гласовни команди, hands-free пишување на пораки, телефонирање 
преку Bluetooth, аудио репродукција, дигитално радио (DAB) и USB 
приклучок / приклучок за iPod.

 





7 сериски воздушни перници. Предни воздушни перници за 
возач и совозач, две странични перници вградени во предните 
седишта, две странични воздушни завеси вградени во покривот и 
воздушно перниче за колената на возачот.

Систем за динамична контрола на стабилноста (VDC). 
VDC го контролира управувањето, кочењето и стабилноста на 
возилото и по потреба ја намалува силата на моторот и кочи 
поединечни тркала за да ве задржи во саканата насока.

Нели би било одлично кога би ја имале самодовербата 
потребна за секој дел од возењето? Nissan Safety Shield е 
сеопфатен пристап за безбедност по кој ние се водиме при 
конструкција и развој за секое наше возило. Опишаните опции тука 
се само дел од многуте опции достапни за вашата Nissan NP300 
Navara, кои вас и вашите сопатници ги штитат концентрирајќи се на 
три клучни области: контрола над системите на возилото и неговата 
околина, помош во непредвидливи ситуации и заштита во случај на 
незгода. 

Систем за контрола на тракција (TCS). TCS ви помага да одржите 
подобар контакт со подлогата. Тој препознава кое тркало почнува да лизга и 
автоматски ја намалува силата на моторот или активира кочници како би се 
осигурал добар контакт со тлото. 

Zone Body Concept. Zone Body Concept помага во апсорбирање на ударот 
и го штити патничкиот простор при судар. Се одликува со висока цврстина 
на внатрешната конструкција зајакната со греди и со зони на гужвање како и  
управувачки столб кој ја упива силината на ударот.

NISSAN SAFETY SHIELD

ОПКРУЖЕТЕ СЕ СО 
САМОДОВЕРБА.

Around View Monitor. Четири камери ви 
даваат поглед во опсег од 360 степени 
околу автомобилот и тоа од птичја 
перспектива, а можете да одберете поглед 
од напред, назад и странично за 
подетална слика. Системот работи до 
брзина од 10 km/h, што вам ви помага да 
избегнете препреки додека маневрирате 
при ниски брзини на улица или терен.

 



® ®

Електронска блокада на диференцијал (eLSD). Во 
услови на лоша тракција (снег, кал, песок, нерамнини и 
слично) возилото препознава пролизгување на одредено 
тркало и автоматски го кочи за да ја поврати тракцијата на 
истото и да ве задржи на патот. Системот работи на сите 
тркала.

Систем против блокирање на тркалата при 
сопирање (ABS). ABS го спречува блокирањето на 
тркалата при силно кочење, што вас ви овозможува 
брзо запирање и маневрирање околу препреките.

Електронска распределба на силата за кочење 
(EBD). EBD автоматски распределува поголема сила 
на кочење на задните тркала доколку детектира 
дополнителен товар позади.

Систем за помош при нагло сопирање (FEB). 
Радарот кој е вграден во предниот браник го мери 
растојанието до автомобилот пред вас. Доколку 
препознае опасност од судар ќе ве извести со звучен 
и визуелен сигнал. Доколку не примените доволна сила 
за кочење, автомобилот автоматски ќе закочи за да 
избегне несреќа. Системот функционира на било која 
брзина и безбедно ќе го запре возилото со 
максимална брзина од 30 km/h.

СОПИРАЊЕ ЗАСИЛЕНО СОПИРАЊЕ НАГЛО СОПИРАЊЕ

ВИЗУЕЛНО / ЗВУЧНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

 



РАБОТЕТЕ ПОВЕЌЕ, 
ЖИВЕЈТЕ ПОДОЛГО
Осмислен е така да ви овозможи години на силна и доверлива 
работа. NP300 Navara е за професионалнци. Колку повеќе ја 
притискате, таа толку посилно ќе повлече - дури до 3,5 тони во 
сите услови. Подготвена за тешка работа и осмислена да трае. 
Не постои подоверлив партнер. Опремена со најмодерната 
технологија на Nissan, новата Navara e вистински работник.

 





ОДБЕРЕТЕ ГИ     
СВОИТЕ ОПЦИИ.
Новата Nissan NP300 Navara ги исполнува сите потреби со 
широката понуда на модели и изведби. Во понудата може да 
најдете изведба со гола шасија (без сандак) која може да се 
догради по вашите потреби, на пример ако ви треба кипер, 
потоа има изведба со продолжена кабина за превоз на товар 
или изведба со двојна кабина за превоз на патници.
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2

1

3 1 – Покрив за сандак - мек
2 – Покрив за сандак на замотување
3 – Покрив за сандак - алуминиумски
4 – Hard top
5 – Странични украсни хромирани лајсни
6 – Предна украсна хромирана лајсна
7 – Пластична облога за сандак
8 – Пластична заштита за вратата на сандакот
9 – Алуминиумска облога за сандакот

ВОЗЕTЕ СО СТИЛ СО 
ОРИГИНАЛНАТА ДОПОЛНИТЕЛНА 
ОПРЕМА НА NISSAN
Украсете и заштитете го својот pick-up со оригиналната 
дополнителна опрема на Nissan, посебно дизајнирана 
да ја направи вашата NP300 Navara поиздржлива и 
поелегантна.

 



BRAKE

BRAKE

97

8

HARD TOP

*не е достапно во сериската опрема

Централно 
заклучување

Стоп светло Осветлување на 
внатрешноста*

Облоги во 
внатрешноста*

Прозори со 
отворање*



16’’ челични фелни 16’’ алуминиумски фелни 18’’ алуминиумски фелни

GN0 ЦРНА (M) K51 СИВА (M)

CAQ ПЕСОКЛИВО 
БРОНЗЕНА (M)

EAU SAVANA ЖОЛТА (M)

Z10 ЦРВЕНА (O)

QM1 БЕЛА (O) KL0 СРЕБРЕНА (M)

BW9 СИНА (M)

БОИ M: Металик  O: Обична

ТРКАЛА

 



A

A

B

CB

VISIA - СИВА ACENTA - СИВА TEKNA - СИВА

TEKNA ОПЦИЈА - СИВА КОЖАN-CONNECT - СИВА

ВНАТРЕШНОСТ

ДИМЕНЗИИ
ДУПЛА КАБИНА 
A: Вкупна висина: 1.840 mm (со кровни носачи)
B: Вкупна должина: 5.330 mm
C: Вкупна ширина: 2.085 mm (со отворени 
ретровизори)
САНДАК 
Висина: 474 mm (висина до која се       
подигнува вратата на сандакот)
Должина: 1.578 mm (на под)
Ширина: 1.560 mm (најголема)

ПРОДОЛЖЕНА КАБИНА
A: Вкупна висина: 1.790 mm
B: Вкупна должина: 5.225 mm
C: Вкупна ширина: 2.085 mm  
(со отворени ретровизори)
САНДАК 
Висина: 474 mm (висина до која се 
подигнува вратата на сандакот)
Должина: 1.788 mm (на под)
Ширина: 1.560 mm (најголема)

 



PICK-UP
AWARD

П о с е т е т е  ј а  н а ш а т а  и н т е р н е т  с т р а н а :  w w w . n i s s a n . m k

Следете ја Nissan NP300 NAVARA на:
Печат на концесионер:

Сторивме сé содржината на оваа брошура да биде точна при нејзиното печатење (Септември 2015). Фотографиите во неа се од 
прототипски возила во автосалони. Согласно политиката на фирмата за подобрување на производите Nissan Europe го задржува 
правото да ги смени спецификациите и описот на возилата во оваа брошура. Концесионерите на Nissan секогаш ќе бидат запознаени 
со најновите информации и истите може да ги добиете од нив. Боите во печатениот материјал може да се разликуваат од вистинските 
бои на автомобилот и внатрешноста. Ги задржуваме сите права. Печатење на делови од оваа брошура или во целост е забрането без 
писмена согласност на компанијата Nissan Europe. 


