URVAN

هل أنت مستعد لالرتقاء بأعمالك؟
. تناغم األداء مع التصميم،إليك أورڤان الجديدة كلي ًا
Ready to power up your business?
The all-new URVAN delivers with style.

. يرجى التحقق من وكيلك المحلي. خاضعة لمتطلبات السوق والفئة،قد تختلف المزايا والمواصفات عن الطراز المعروض
Vehicle shown may vary from actual features and specifications, which are subject to market and grade. Please consult your local dealer.
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تأل ً
ال شك بأن نيسان أورفان الجديدة ستضفي ّ
قا على أعمالك
بأناقة تصميمها .وسواء كنت تبحث عن حافلة صغيرة أم مركبة
فان ،سوف تجد في أورفان كل ما تتمناه في سيارة أعمالك ،وذلك
بفضل سعتها الكبيرة ،وراحتها المذهلة ،وأدائها االقتصادي في
استهالك الوقود .باإلضافة إلى ذلك ،توفر لك موديل الهيكل الجديد
ً
عددا أكبر من الخيارات المتاحة
اللذي يمتاز بكونه طويل وعريض يوفر
لتلبية احتياجات أعمالك مهما كانت.
ٌ
إبداع يثير الحماس.
نيسان.

No doubt, the new Nissan Urvan, with its sleek distinctive
styling, is going to shine for you. Whether your needs
call for a microbus, the new Urvan has the capacity, the
comfort and the fuel-efficiency that you are seeking in a
business vehicle. What’s more, the new Wide Long Body
model support a greater number of business needs.
Nissan. Innovation That Excites.
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ً
أهال بالطريق.
رحلة طويلة؟ ازدحام شديد؟
تم تصميم مقصورة المركبة لتوفر لك كل سبل الراحة كي تحافظ على تركيزك وتستمتع بوقتك.
 1مقاعد قابلة لالنحناء
 2شاشة عرض متعددة الوظائف تزود السائق بمعلومات آنية عن كفاءة استهالك الوقود ،وزمن نقل الحركة ،وعداد المسافات والرحالت.
 3نظام دخول السيارة دون مفتاح مع زر إنذار.
 4مساحة تخزين في الوسط تتسع لعبوتين حجم  500مل وتمتاز بفتحة تتصل بمكيف الهواء لتحافظ على برودة المشروبات.
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قد تختلف المزايا والمواصفات عن الطراز المعروض ،خاضعة لمتطلبات السوق والفئة .يرجى التحقق من وكيلك المحلي.
Vehicle shown may vary from actual features and specifications, which are subject to market and grade. Please consult your local dealer.

Long trip? Heavy traffic? No problem.
This cabin is designed with convenience in mind, to keep you focused and comfortable.
1 Reclining Seats
2	
Multi functional display provides the driver with real-time fuel efficiency information, indicating shift timing, as well
as odometer and trip metre data.
3 Keyless entry system with alarm button.
4 Lower centre tray holds two - 500ml drink bottles and features a vent from the air conditioner to help keep drinks cool.

مركبة ركاب

. راحة أفضل.حمولة أكثر
.  والمزايا العملية هي السمات الرئيسية لمركبة أورفان، وراحة السائق،الرحابة

Space for Passengers. Space for comfort.
Space, driver comfort and utility are the key attributes of the Urvan.

. يرجى التحقق من وكيلك المحلي. خاضعة لمتطلبات السوق والفئة،قد تختلف المزايا والمواصفات عن الطراز المعروض
Vehicle shown may vary from actual features and specifications, which are subject to market and grade. Please consult your local dealer.
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C ommuter

1a

1b

2

 1راحة أكبر للسائق.
ً
ً
ً
فضال عن
وعرضا،
طوال
أ  .بإمكانك تعديل وضعية عجلة القيادة
إمكانية التحكم بالمقعد من خالل انزالقه إلى الوضعية المثلى ،ما
يجنبك التعب أثناء القيادة.
ب.بفضل وجود مقبض ووسادة ومتسع أكبر لركبتي السائق ،سوف
تستمتع بسهولة أكبر عند دخول المركبة والخروج منها.

1 More comfortable for the driver
a. It’s possible to tilt the steering column and slide the
seat into the ideal position to avoid fatigue.
b. More knee space and a helpful grip and pad make it
easy to get in and out.

األداء

. ومريح، واقتصادي،مذهل

ً
فضال عن ثقة مفعمة يشعر
،تمتاز أورفان بمحرك اقتصادي (ديزل) تمنحك أعلى معايير األداء وأقصى درجات الهدوء والراحة
.بها كل من في المركبة

Powerful, economical and comfortable.

The Urvan has fuel-efficient diesel engine that deliver excellent performance, and provide for an
exceptionally quiet, comfortable ride, evoking a feeling of reliability for all on board.
. يرجى التحقق من وكيلك المحلي. خاضعة لمتطلبات السوق والفئة،قد تختلف المزايا والمواصفات عن الطراز المعروض
Vehicle shown may vary from actual features and specifications, which are subject to market and grade. Please consult your local dealer.
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PERFORMANCE
محرك  YD25DDTiسعة  2.5لتر مزود بعمود كامات علوي
ً
صماما مع نظام حقن الوقود المباشر
مزدوج و16
2.5litre DOHC Direct Injection 16 Valve
القوة القصوى 129( :حصان)  3200 /دورة في الدقيقة
Max. power:(129HP)/3200 rpm
العزم األقصى 356 :نيوتن.متر 2000 - 1400 /
دورة في الدقيقة
Max. torque: 356Nm/2000-1400 rpm
يمنحك محرك الديزل توربو  YD25DDTiمن نيسان والمزود
ً
عزما هو األفضل في فئته ،لتستمتع بأداء يجمع بين
بمبرّد
التسارع المذهل واالقتصاد الرائع في استهالك الوقود.
Nissan’s YD25DDTi turbo diesel engine with
intercooler delivers class-leading torque output
for superior acceleration and fuel economy.

ناقل الحركة:
•ناقل حركة يدوي خماسي السرعات ألداء اقتصادي للغاية.

transmission:
• 5 speed manual transmission for a truly economical
performance.

YD25DDTi

مايكروباص
ألوان الهيكل

BODY COLOURS

ألوان الهيكل

Body Colours

White أبيض

فضي

Silver [M]

Grey [M]

] ميتاليكM[

رمادي

Wide Long Body / هيكل طويل وعريض
High Roof / سقف عال
ٍ

GX

15

2285

راكب
PASSENGER

5230

ً
15 passenger model / راكبا
15 طراز
Unit / mm

 ملم:وحدات القياس

. يرجى التحقق من وكيلك المحلي. خاضعة لمتطلبات السوق والفئة،قد تختلف المزايا والمواصفات عن الطراز المعروض
Vehicle shown may vary from actual features and specifications, which are subject to market and grade. Please consult your local dealer.
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MICROBUS

المواصفات

األبعـاد

MAIN DIMENSIONS

هيكل طويل وعريض

1880

2285

سقف عال
ٍ

2940
5230

Wide Long Body
High Roof

Unit / mm  ملم:وحدات القياس

 قد تختلف ألوان. أو إيقاف إنتاج بعض الموديالت، أو تفاصيل المواصفات في هذا الكتيب، التجهيزات،تحتفظ شركة نيسان المحدودة بحق إجراء أي تعديل ودون إخطار مسبق على المواصفات في ما يتعلق باأللوان
ً
ً
 يرجى االتصال بوكيلك المحلي للتأكد من أن السيارة التي ترغب بها تتوافق مع.تبعا لمتطلبات السوق المحلية
 وقد تختلف المواصفات من بلد آلخر.قليال عن األلوان المعروضة في هذا الكتيب
السيارات في الواقع
.توقعاتك وتطلعاتك
Nissan Motor Co., Ltd. reserves the right to make any changes without notice concerning colours, equipment or specifications detailed in this brochure, or to discontinue individual models. The colours of vehicles delivered may differ slightly from those in this brochure. The specifications vary for different countries depending on local market conditions.
Please consult your local dealer to ensure that the vehicle delivered accords with your expectations.
. يرجى التحقق من وكيلك المحلي. خاضعة لمتطلبات السوق والفئة،قد تختلف المزايا والمواصفات عن الطراز المعروض
Vehicle shown may vary from actual features and specifications, which are subject to market and grade. Please consult your local dealer.
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SPECIFICATIONS
درﺟﺔ
اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﺳﻌﺔ اﻟﻤﺤﺮك
ﻗﻮة اﻟﻤﺤﺮك )ﺣﺼﺎن/ﻟﻔﺔ.دﻗﻴﻘﺔ(
ﻋﺰم اﻟﻤﺤﺮك )ﻧﻴﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ/ﻟﻔﺔ.دﻗﻴﻘﺔ(
ﻧﻮع اﻟﻮﻗﻮد
ﺳﻌﺔ ﺧﺰان اﻟﻮﻗﻮد
ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﻳﺪوي
اﻟﻤﻜﺎﺑﺢ )اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ(
اﻟﻤﻜﺎﺑﺢ )اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ(
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ )اﻷﻣﺎﻣﻲ(
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ )اﻟﺨﻠﻔﻲ(
اﻹﻃﺎرات
اﻹﻃﺎر اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ

GX
2488
129/3200
356/2000
Diesel
65L
5 speed M/T
Twin-piston disc brakes
Drum brakes
Wishbone
Rigid Axle and Leaf Spring
195/80R15 Steel
Steel Full

اﻟﻬﻴﻜﻞ

اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻌﺮض اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )ﺑﺪون ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺮاﻳﺎ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ(
اﻻرﺗﻔﺎع اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻲ  -ﻣﻦ اﻷرﺿﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻘﻒ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺠﻼت اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺠﻼت اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺠﻼت
اﻹرﺗﻔﺎع ﻋﻦ اﻻرض
أﻗﻞ ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺪوران

ا ﻣﺎن

أﺣﺰﻣﺔ اﻷﻣﺎن
وﺳﺎﺋﺪ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ )ﺳﺎﺋﻖ  +راﻛﺐ(
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻨﻊ اﻧﺰﻻق اﻟﻤﻜﺎﺑﺢ ) + (ABSﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻔﺮاﻣﻞ )(BA

اﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ
ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ
ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ )ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻲ(
ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎدة )ﺑﺎور ﺳﺘﻴﺮﻳﻨﺞ(
ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﻳﺪوﻳﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻧﻈﺎم ﺻﻮت ﺑﻤﺸﻐﻞ AM/FM, AUX, CD
ﻧﻈﺎم ﺻﻮت ذو  ٤ﺳﻤﺎﻋﺎت
ﺛﻼﺟﺔ )ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﻜﻴﻔﺔ(
ﺣﻮاﻣﻞ ﻟﻸﻛﻮاب
ﻧﻮاﻓﺬ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎﻣﻴﺔ
ﻣﻜﻴﻒ ﻫﻮاء ﻳﺪوي ﻟﻠﻤﻘﺎﻋﺪ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ و اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
إﺿﺎءة داﺧﻠﻴﺔ أﻣﺎﻣﻴﺔ وﺧﻠﻔﻴﺔ و ﺑﺼﻨﺪوق اﻷﻣﺘﻌﺔ
ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻣﺴﺎﻧﺪ اﻟﺮأس اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ

اﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

D&P: 3 point, Others: 2 Point
S
S
15
)3 (D+P+P
)"12 (2,3,3 & 4 "tip up
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

• مرايا قابلة للطي والتشغيل يدويًا (مرايا األبواب ،لون أسود) • كشافات ضباب أمامية
• عجلة قيادة قابلة للتعديل بشكل يدوي • حافظة تخزين في الباب األمامي • صندوق القفازات
• كشافات المقصورة األمامية  +كشافات المقصورة الخلفية  +كشافات صندوق األمتعة
• حاملة أكواب • طفاية سجائر مع ضوء ووالعة سجائر • مكيف هواء أمامي يدوي  +مبرّد خلفي يدوي
• نظام صوتي  AM/FM/CDمزدوج المنافذ مع مقبس صوت إضافي •  ٤مكبّر صوت
• إطارات العجالت حديدية قطرها  • ١٥وسادات هوائية أمامية للسائق والراكب
• نظام المكابح المانعة لالنغالق • مساعد الفرامل بالمركبة
• دخول عن بعد  +إنذار  +نوافذ كهربائية أمامية  +قفل باب أوتوماتيكي  +ممسحة خلفية

S
S
S
S
S
S

Displacement
Max Output HP/RPM
Max Torque NM/RPM
Fuel Type
Fuel Tank capacity
Transmission
)Brakes (Front
)Brakes (Rear
)Suspension (Front
)Suspension (Rear
Tire Size
Spare Wheel

Body configuration

)Overall Length (mm
)Overall Width - w/o mirrors (mm
)Overall Height (mm
)Interior Height - Floor to Roof (mm
)FR Tread (mm
)RR Tread (mm
)Wheelbase (mm
)Ground Clearance (mm
)Min. Turning (m

5230
1880
2285
1645
1655
1635
2940
195
6

ﻣﺮاﻳﺎ ﻳﺪوﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻲ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻏﻠﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﻟﻸﺑﻮاب
ﻓﺘﺢ و ﻏﻠﻖ اﻷﺑﻮاب ﻻﺳﻠﻜﻲ
ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺿﺒﺎب أﻣﺎﻣﻴﺔ
ﻣﺼﺪات أﻣﺎﻣﻴﺔ و ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﻠﻮن اﻟﺴﻴﺎرة
ﻣﻘﺎﺑﺾ أﺑﻮاب ﺑﻠﻮن اﻟﺴﻴﺎرة

المواصفات القياسية

Grade

Technical Specs

Safety Features

Seat Belts
)Dual Airbags (Driver + Passenger
ABS + Brake Assist

Interior features

Seating capacity
Front Seating
)Rear Seats (Reclining
Power steering
Steering wheel manual tilt
2-din audio, CD,AUX AM/FM
speakers
)Refregirator (Icy box
)Cupholders (All Rows
)Front power windows (one Touch
FR + RR AC
FR, RR & Luggage room lamps
Foldable rear seats
Rear Headrests

Exterior features

Manual folding/adj mirrors
Auto door lock
Remote Entry
Front Fog lamps
FR & RR body colored bumpers
Body colored door handles

STANDARD SPECS
)• Manual Folding & Manual Operated Mirror (Door Mirror Type, Black
• Front Fog Lamps • Manual Tilt Steering Wheel • Front Door Storage
• Glove Box • Front Room Lamp + Rear Room Lamp + Luggage Room Lamp
• Cup Holders • Ashtray With Light & Cigarette Lighter
• Front Manual A/C + Rear Manual Cooler • 2Din AM/FM & CD & AUX
• 4 Speakers • 15 Metal Wheel Rims • Driver & Passenger Airbag
)• ABS • BA (Brake assist
• Remote Entry + Panic Alarm + Front Power windows +
Auto Door Lock + Rear Wiper

Nissan Intelligent Mobility moves you one step ahead. In cars that feel like an extension
of you, helping you see more and sense more, reacting with you, and sometimes even
for you. Nissan Intelligent Mobility is about a better future - moving us to a world that’s
safer, more sustainable, and exciting.

مركز اتصال العمالء

،عزيزي العميل
ً
: الرجاء اتباع ما يلي.مركزا لالتصال وتلقي الشكاوى
 أسسنا،من أجل تحقيق رضى العمالء
. والذي سيتولى معالجة شكاواك،  اتصل بموزع نيسان المحلي لديك:1 الخطوة
 يرجى االتصال بمركز،  إذا كان مــوزع نيســان المحلــي لديك غير قادر على معالجة شــكاواك:2 الخطــوة
16244 : الخط الساخن.اتصاالت عمالء نيسان

Customer Communication Centre

Dear Customer,
To ensure customer satisfaction, we have set up a Customer Communication
center to address your requests and complaints. Please follow these steps.
Step 1: Contact your local Nissan distributor, who will handle your complaints.
Step 2: If your local Nissan distributor is unable to address your complaints,
please contact the Nissan Customer Communication Centre. Hot-line: 16244

NissanMotorEgypt
NissanMotorEg
Nissan.com.Eg

