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Завдяки видатним технічним характеристикам і сталевому характеру, NISSAN PATROL протягом десятиліть був і залишається

справжньою легендою бездоріжжя. Сьогодні NISSAN PATROL, по праву вважається флагманом сімейства позашляховиків Nissan,

виходить на новий рівень.

За представницьким виглядом нового NISSAN PATROL, тонко підкресленим розкішшю вправного виконання, ховається характер

потужного двигуна V8 об'ємом 5,6 л. NISSAN PATROL нового покоління найкращим чином поєднує в собі багатство традицій і передові

технології. Цей благородний позашляховик втілює неперевершену потужність, сучасний комфорт і високий статус.

Новий NISSAN PATROL. Легенда нашого часу.

ЛАСКАВО ПРОСИМО НА БОРТ



ВЕСЬ СВІТ У ВАШИХ НІГ



НЕПЕРЕВЕРШЕНА МІЦЬ ПІД ВАШИМ
КОНТРОЛЕМ

З моменту своєї появи NISSAN PATROL став

уособленням потужності в самому широкому сенсі слова.

Повна модернізація цього автомобіля з використанням

новітніх технологій піднімає позашляхові можливості

NISSAN PATROL на практично недосяжний рівень.

В даний час NISSAN PATROL може по праву

вважатися одним з найбільш потужних і швидких автомобілів

класу SUV, поєднуючи в собі паливну економічність

і екологічність. Завдяки сучасним технологіям будь яка

поїздка - будь то бездоріжжя або шосе - перетвориться

в неймовірну насолоду!



Система повного приводу ALL MODE 4х4.

NISSAN PATROL оснащений системою, яка аналізує дорожні умови для вибору

оптимального режиму водіння. За допомогою селекторного перемикача Ви можете перейти в один з чотирьох режимів:

«Пісок», «асфальт», «сніг» або «камінь». Новий NISSAN PATROL здатний з легкістю подолати складні дорожні умови

в будь-якої стихії, завдяки чому управління автомобілем стає простим і безпечним, дозволяючи Вам відчути себе

професійним пілотом ралі «Париж - Дакар».

Системи допомоги при підйомі (Hill Start Assist) і при спуску (Hill Descent Control).

Тепер пересування по горбистій

місцевості стане комфортним! Система допомоги при підйомі запобігає буксуванню, а система допомоги при спуску

не дозволить автомобілю безконтрольно прискоритися при русі з гори або по слизькій поверхні схилу.

Блокування заднього диференціала, що само блокується Helical LSD і система ABLS, яка доповнюється

системою курсової стійкості ESP і дозволяє в певних умовах «замінювати» диференціал.

Навряд чи Вам доведеться застрягти: електронне блокування заднього диференціалу допоможе витягнути автомобіль

з багнюки або піску, перерозподіляючи крутний момент між задніми колесами. Диференціал Helical LSD і система

ABLS, що працюють разом, забезпечують більш потужний старт, ніж при комбінації звичайного диференціалу і ABLS.

Тяга збільшується завдяки тому, що Helical LSD посилює момент, переданий з допомогою ABLS з

пробуксовуючого колеса.

Гідравлічна система обмеження коливань кузова. У новому NISSAN PATROL встановлена незалежна підвіска

всіх чотирьох коліс. Ця передова технологія, розроблена спеціально для чемпіонату світу з ралі, завдяки надійності

підвіски забезпечує автомобілю чудову стійкість як при русі по нерівній і піщаній місцевості, так і при

різких поворотах і розворотах. Тепер Ви можете бути впевнені, що відчуєте неймовірне задоволення від управління новим

NISSAN PATROL.



Новий двигун V8 об'ємом 5,6 л. Залишаючись вірним собі, новий NISSAN PATROL

обганяє час! І це не дивно, адже тепер він оснащений новим двигуном V8 об'ємом

5,6 л. з доведеної до досконалості системою управління висотою підняття клапана VVEL

і сучасною системою безпосереднього впорскування палива (DIG). Його потужність становить

405 к.с., максимальний крутний момент - 560 Нм, при виключної (для автомобілів цього

класу) економії палива. А завдяки новій 7-ступеневій автоматичній коробці передач

з системою синхронізації обертів трансмісії при перемиканні передач Ви отримаєте

виняткове задоволення від поїздки.





ДОСКОНАЛИЙ У ВСЬОМУ



Новий NISSAN PATROL – це відточені до найдрібніших деталей технології і розкіш, гідні флагманської моделі.

Сміливі, динамічні лінії сучасного екстер'єру притягують погляд, а інтер'єр створює неповторну атмосферу,

надихаючу на нові подорожі.

РОЗКІШ, ПОЛОЖЕННЯ З СТАТУСОМ





Створений з пристрастю, призначений для нових звершень.

Значний і величний спереду, динамічний

ззаду. Хромовані дверні ручки, незвичайна форма задніх вікон і характерні бічні повітрозбірники -

новий NISSAN PATROL звертає на себе увагу здалека. Виразні форми бамперів надають всьому вигляду

NISSAN PATROL величність, завдяки чому цей чудовий автомобіль гармонійно вписується в будь-яке оточення.

Прозорий люк з електроприводом створює затишну атмосферу в салоні автомобіля, дозволяючи пасажирам

насолоджуватися свіжим повітрям і сонячним промінням. А якщо зіпсується погода, тоді Вам допоможуть

ксенонові фари, які підкреслять присутність автомобіля в умовах недостатньої видимості.

На вищому рівні.

NISSAN PATROL відкриває перед Вами двері в світ розкоші - Ви потрапите в інший вимір, створене спеціально

для Вас. Вишуканий дизайн салону проявляється буквально в кожній деталі. Оздоблення салону, виконане з

високоякісної шкіри, натурального дерева і хромованого металу. Приємні на дотик шкіряні сидіння, оснащені

системою регулювання положення, щоб Ви могли налаштувати їх персонально під себе. Підсвічування панелі

приладів, 8" рідкокристалічний дисплей, вимірювальні прилади, обрамлені хромованими кільцями.

У Вашому NISSAN PATROL кожна подорож - першого класу.
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Супутникова навігаційна система.

Навігаційна система нового покоління з 8" сенсорним дисплеєм високого розширення і жорстким

диском відкриє перед Вами всі дороги.

Інформаційно-розважальна DVD-система

з двома дисплеями. Дізнайтеся про нові можливості Вашого автомобіля: у новому

NISSAN PATROL ми організували для Вас справжній домашній кінотеатр, щоб Ви і Ваші пасажири могли насолоджуватися

високою якістю зображення завдяки високотехнологічним LCD-дисплеям.

8" дисплей мультимедійної та навігаційної системи Nissan нового покоління

і розташовані в підголовниках передніх сидінь

7'' дисплеї для пасажирів другого ряду можуть бути використані як для перегляду фільмів, так і для ігор. А щоб повністю

зануритися в світ розваг, скористайтеся двома комплектами безпровідних навушників і пультом дистанційного керування.

Вбудований музичний сервер з жорстким диском 9,3 GB.

Тепер Ви можете подорожувати з повною музичною колекцією,

складеної по Вашому смаку, адже музичний сервер в новому NISSAN PATROL зберігає у своїй пам'яті до 300 CD-дисків.

Крім того, Ви можете підключити до системи свій iPod, USB-накопичувач чи будь-який інше сумісне з системою пристрій

з улюбленою музикою та фільмами.

Навігаційна система не оснащена картами Україна, терміни появи Українських карт уточнюються.

Зазначена опція доступна не у всіх комплектаціях.



КОМФОРТ КЛАСУ "ЛЮКС"







ПРОСТІР ДЛЯ ПРЕМІАЛЬНОГО КОМФОРТУ

Задоволення від подорожей в новому NISSAN PATROL буде рости з кожним

днем. Передова система кондиціонування повітря зі світовою новинкою -

«Повітряною завісою» - і двозонним клімат-контролем допоможе швидко

прогріти або охолодити салон. Водіння надасть Вам особливе задоволення

завдяки декорованому шкірою кермі з телескопічним регулюванням

і клавішами управління круїз-контролем, технологією бездротового

зв'язку Bluetooth ® hands-free, а також аудіо-і навігаційної системами.

розташуватися 7 людей, адже просторий салон з трьома рядами

комфортабельних сидінь швидше нагадує інтер'єр приватного літака.

Збільшений простір між рядами і новий сучасний механізм,

регулювання оптимального кута нахилу спинок сидінь, дозволяє

пасажирам другого і третього ряду розташуватися з максимальним

комфортом.

Кілька варіантів трансформації першого, другого і третього ряду

сидінь для розміщення пасажирів і багажу забезпечують максимальний

об'єм багажного відділення в своєму класі.

Розкішна обстановка.  У новому NISSAN PATROL може вільно



як для предметів першої необхідності, так і для безлічі речей на всі випадки життя. Зі складеним третім рядом

сидінь Ви отримаєте рівний завантажувальний простір, зручний для будь-яких перевезень. А керувати відкриттям / закриттям

задніх дверей Ви можете прямо з салону. У центральній консолі між першим і другим рядом сидінь розташовується

містке охолоджуване відділення, в якому поміщається до 6 півлітрових пляшок.

комфортно відчувати себе в салоні автомобіля завдяки швидкій настройці потрібної температури повітря та підігріву

сидінь. Ви будете приємно здивовані тим, як швидко встановився бажаний мікроклімат в салоні.

Двозонний клімат-контроль  дозволяє водієві і передньому пасажирові максимально

Відмінні ідеї для зберігання та перевезення.  Ні в чому себе не обмежуйте: у новому NISSAN PATROL знайдеться

 місце



ТЕХНОЛОГІЇ, ВІД ЯКИХ ЗАХОПЛЮЄ ДУХ



ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО ЗДАТНІ ПЕРЕВЕРНУТИ ВАШ СВІТ

В арсеналі нового NISSAN PATROL - передові розробки, здатні відкрити Вам дорогу в майбутнє.

Автомобіль оснащений дзеркалами заднього виду з функцією складання і пам'яттю положень,

навігаційною системою, функцією доступу в автомобіль і запуску двигуна без ключа (чіп-ключ).

Особливістю NISSAN PATROL є багатофункціональний дисплей з інформацією про стан 

параметри автомобіля, яку можна отримувати в реальному часі. Наприклад, Ви зможете 

інформацію про стан коліс автомобіля - тиску повітря в шинах, кут повороту, ковзанні, а також

інформацію про рух для постійного контролю за дорожньою ситуацією.

Система повного приводу ALL MODE 4х4. Все в Ваших руках! Легким рухом Ви можете вибрати

ідеальний режим водіння для будь-яких дорожніх покриттів, будь то пісок, асфальт, сніг або камінь.

Селектор ALL MODE 4х4 забезпечує можливість простого і м'якого перемикання між трьома

режимами роботи трансмісії: AUTO-4 H-4 L.

Система допомоги при підйомі (Hill Start Assist) і Система допомоги при спуску (Hill Descent Control).

Спуски і підйоми, як завжди, додадуть адреналіну, а системи Hill Start Assist і Hill Descent Control - 

впевненості: вони допоможуть уникнути буксування або безконтрольного прискорення автомобіля.

Ваш новий NISSAN PATROL - під надійним контролем.



Гідравлічна система обмеження коливань кузова (Nissan Genuine Hydraulic Suspension Fluid).

Більше стійкості. Більше контролю. Більше впевненості. Комбінація гідравлічної системи

обмеження коливань кузова і незалежної підвіски усіх чотирьох коліс забезпечує довгі ходи

підвіски, високий кліренс і чудову стійкість, що ідеальне для поїздок по нерівних дорогах.

А повний контроль і прекрасна стійкість на швидкісних поворотах створюють комфортні умови

для їзди по місту.
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Камера 2

Камера 4

Камера 3

Камера 1

перевагу при русі в потоці. Автомобіль самостійно уповільнює швидкість руху або прискорюється залежно

від загальної швидкості потоку. Система контролю дистанції (Distance Control Assist) підтримує задану дистанцію при русі

в потоці.

монітору кругового огляду. Чотири камери забезпечують повний огляд з верхньої точки, візуально позначаючи траєкторію руху

автомобіля, що допомагає Вам без проблем припаркуватися в будь-яких, навіть самих обмежених умовах.

Зазначена опція доступна не у всіх комплектаціях.

Система інтелектуального круїз-контроля. Вперед - у майбутнє! Інтелектуальний круїз-контроль дає Вам незаперечну

Монітор кругового огляду.  Краще один раз побачити. NISSAN PATROL тепер легко припаркувати завдяки



ВПЕВНЕНІСТЬ У БЕЗПЕЦІ



БЕЗПЕКА У ВЬОМУ

Новий NISSAN PATROL - це ще один крок на шляху реалізації концепції компанії Nissan

«Автомобіль, готовий Вас захищати!».

У новому NISSAN PATROL істотно вдосконалена гальмівна система, яка оснащується тепер

гідравлічним гальмівним підсилювачем, новими супортами з 4 поршнями і збільшеними

передніми вентильованими гальмівним дисками, що забезпечує новому NISSAN PATROL

найвищу ефективність гальмування. Всі ці сучасні технології роблять новий NISSAN PATROL

одним з найбезпечніших автомобілів класу SUV. Очевидно, що з новим NISSAN PATROL Ви

зможете пережити не одну захоплюючу пригоду, будучи абсолютно впевненим у своїй безпеці.

автоматично визначить тиск в шинах і при необхідності «підкаже» Вам за допомогою візуальних

і звукових сигналів про необхідність підкачати шини.

допоможе вибратися з грязі або сипучого піску, перерозподіляючи крутний момент між задніми

колесами.

Система контролю тиску в шинах (TPMS) з індикатором тиску в кожній шині. Система

Блокування заднього диференціалу.  Електронне блокування заднього диференціалу з легкістю



ВІДЧУЙТЕ КОМФОРТ РУХУ  

ГАРАНТ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ

МІНІМІЗАЦІЯ УШКОДЖЕНЬ ПРИ АВАРІЇ  

автомобіля, що допомагає Вам без проблем припаркуватися в будь-яких, навіть самих обмежених умовах.

збільшує швидкість руху в залежності від загальної швидкості потоку. Система контролю дистанції (Distance Control Assist) підтримує задану дистанцію 

при русі в потоці.

Монітор кругового огляду.  Система кругового огляду з чотирма камерами забезпечує повний огляд з верхньої точки, візуально позначаючи траєкторію руху

Інтелектуальний круїз-контроль.  Інтелектуальний круїз-контроль це незаперечна перевага при русі в потоці. Автомобіль автоматично уповільнює або

лінії система LDW подає водієві попереджувальні сигнали. Більш того, система здатнаконтролювати траєкторію руху автомобіля, що дозволяє повернути його в

свою смугу.

світлової сигналізації.

зберігаючи стійкість Вашого NISSAN PATROL.

Система контролю рядності руху (LDW).  Система допомагає водієві уникнути ненавмисних виїздів на зустрічну смугу. У разі незапланованого перетину розділової

Попередження про небезпеку зіткнення.  Лазерний пристрій для вимірювання відстаней миттєво попереджає водія про можливу небезпеку за допомогою звукової і

Система динамічної стабілізації  автоматично перешкоджає неконтрольованого поведінки автомобіля при перестроюванні на слизьких дорогах і на крутих поворотах,

оснащується високоефективною інтелектуальною системою допомоги при екстреному гальмуванні Intelligent Brake Assist. У разі аварійної ситуації, коли

водій з якоїсь причини не може самостійно почати гальмування, інтелектуальна система автоматично включається і знижує швидкість автомобіля,

мінімізуючи можливі наслідків аварії. Крім того, новий NISSAN PATROL оснащений збільшеними гальмівним дисками і супортами, а також підвищеною

стійкістю гальмівної системи до різних кліматичних змін. Таким чином забезпечується кращий контроль, а також чітка і швидка реакція NISSAN PATROL

на дії водія.

пасажира переднього сидіння, а також бічні шторки безпеки для всіх рядів сидінь.

пом'якшують  зусилля натягу ременя, оберігаючи водія і пасажира переднього сидіння від можливих травм.

відділ хребта.

Інтелектуальна система допомоги при екстреному гальмуванні  Intelligent Brake Assist (IBA). Для Вашої повної впевненості в безпеці новий NISSAN PATROL

Система подушок безпеки. Новий NISSAN PATROL обладнаний системою подушок безпеки, яка включає в себе передні і бічні подушки безпеки для водія і

Ремені безпеки з преднатягувачами і обмежувачами навантаження. Ремені безпеки автоматично спрацьовують у разі зіткнення, а обмежувачі

 навантаження

Аварійне розблокування дверей. У випадку аварії система розблокує двері, щоб полегшити евакуацію пасажирів з автомобіля.

Активні передні підголівники при ударі ззаду миттєво переміщуються вперед і вгору, даючи опору для голови і знижуючи навантаження на шийний

Автоматична аварійна сигналізація.  У разі зіткнення аварійна сигналізація включається автоматично.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП ПРИВОДУ ALL MODE 4WD
ДВИГУН VK56VD
ТРАНСМІСІЯ 7AT
КУЗОВ рамний
ДВИГУН

Код

Кількість циліндрів V8
Розташування клапанів на циліндер 8, DOHC
Об'єм см3 5,552
Діаметр х хід поршня мм 98,0x92,0
Степінь стискання 10,8
Привід розподільного вала ланцюговий

Привід клапанів

Тип палива бензин
Тип вприску

Максимальна потужність двигуна
кВт/ об./хв 298/5800

к. с. 405
Максимальний крутний момент Нм/ об./хв 560/4000
Екологійчний клас Евро Евро 4
ТРАНСМІСІЯ HG-A»
Тип щеплення гідротрансформатор

Тип трансмісії автоматична, 7-ступенева

Передавальне відношення

1 4,887
2 3,170
3 2,027
4 1,412
5 1,000
6 0,864
7 0,775

задній хід 4,041
Головна передача 3,357
Розпреділення крутного моменту 0:100 — 50:50
Передавальне число пониженої передачі (4Lo) 2,679
Привід повний привід (4WD)

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна швидкість км/год 210
Розгін 0-100 км/год сек 6,6
Коефіцієнт аеродинамічного опору Cd 0,4
ВИТРАТА ПАЛИВА
Об'єм паливного баку л 100
Міський цикл л/100 км 20,6
Заміський цикл л/100 км 11,0 
Комбінований цикл л/100 км 14,5

РОЗМІРИ

Довжина мм 5140
Ширина (без дзеркал) мм 1995
Висота (без рейлінгів) макс мм 1938,8
Колісна база мм 3075
Передній звіс мм 925
Задній звіс мм 1140
Колія передня мм 1706
Колія задня мм 1704

РОЗТАШУВАННЯ СИДІНЬ/ДВЕРЕЙ

Кількість

1 ряд 2
2 ряд 3
3 ряд 3

Довжина дверей передні мм 1213,0
задні мм 1084,0

Кут відкриття дверей передніх град. 70
задніх град. 73

ОБЄМ БАГАЖНОГО ВІДСІКУ

За 3-ім рядом сидінь м3 0,55
м3 1,49
м3 3,17

Максимальна висота (до полички багажного відсіку) мм 924
Максимальна ширина (між колісними арками) мм 1240
МАСА
Споряджена маса мин. кг 2785
Повна маса макс. кг 2810
Максимально допустима маса кг 3500
Вантажопідйомність мин. кг 685

макс. кг 710
Максимальне навантаження на передню вісь кг 1650
Максимальне навантаження на задню вісь кг 2030
Максимальна маса причепу з гальмами кг 3500

кг 750
Максимальне навантаження на рейлінги кг 100
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Тип і розміри переднє/заднє

КЕРМОВЕ УПРАВЛІННЯ

Діаметр розвороту м 12,8
Кількість обертів керма від опору до опору 3,7
ПІДВІСКА

Передня

Задня

КОЛЕСА ТА ШИНИ

Тип та розмір дисків дюйми

Розмір шин 275/60R20
Тип шин всесезонні

ПОЗАШЛЯХОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Кут в'їзду 35
Кут з'їзду град. 26
Кут рампи град. 24
Максимальний кут поздовжного нахилу град. 45

град. 48,5
Максимальний дорожній просвіт мм 275
Максимальна глибина перешкоди мм 700
Тип повного приводу ALL MODE 4x4 (4L,4H,AUTO)

Система контролю тяги
механічний деференціал з підвищеним тертям

блокування заднього деференціалу;
електронна антибуксувальна система

VK56VD (атмосферний)

з системою регулювання фаз газорозподілу і ступеня відкриття клапанів (VVEL)

безпосереднє вприскування (DIG)

За 2-им рядом сидінь
За 1-им рядом сидінь

Максимальна маса причепу без гальм

Кермове управління

Максимальний кут поперечного нахилу

вентильовані дискові (358 x 34t)/ (350 х 20t)

шестерня-рейка, підсилювач з автоматичним регулюванням по швидкості

незалежна, двохважільна, з системою NGHSF

(гідравлічна система обмеження коливань кузова)

незалежна, двохважільна, з системою NGHSF

(гідравлічна система обмеження коливань кузова)

легкосплавні , 20» x 8J (B)



КОМПЛЕКТАЦІЇ

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

Інтерєр

•  Багатофункціональне кермо із шкіряною обробкою

(клавіші керування аудіосистемою,  

круїз-контролем, навігаційною системою  

1

•  Переднє сидіння із системою вентиляції

•  Аудіосистема преміум класу  BOSE®, 13 динаміків,

•  Навігаційна система2 з жорстким диском

•  Система клімат-контролю для передньої

водія і переднього пасажира)

• Передний консоль-бокс с функцией охлаждения

•  Система безключового доступу і запуску двигуна

(запуск двигуна кнопкою)

•  Селектор управління режимами повного приводу:

(пісок, асвальт, сніг, каміння)

Система безпеки

•  Передні фронтальні і бокові подушки безпеки,

шторки безпеки

•  Система допомоги при паркуванні з камерами

кругового огляду

•  Підсилювач керма з автоматичним

регулюванням від швидкості руху

•  Гідравлічна система обмеження

•  Система допомоги при русі на підйом

Зовнішній вигляд

•  Лампи в бокових дзеркалах для підсвічення простору

під передніми дверима

ДОДАТКОВО   
ДО СТАНДАРТНОГО ОБЛАДНАННЯ

•  Розважальна система з DVD програвачем

для пасажирів другого ряду сидінь

(дисплей в підголовниках передніх сидінь

ІЧ-навушники та пульт ДУ

•  Ремені безпеки з переднатягувачем,

що спрацьовують перед зіткненням

•  Система контролю рядності двигуна інтелектуальна

система допомоги при гальмуванні, інтелектуальний

круїз-контроль, система контролю дистанції

19
38
,8

3075

5140

19
95

габариты

і системою Bluetooth hands-free)

• Сидіння із шкіряною обробкою

музичний сервер з жорстким диском,програвач

DVD, розєм для підключення iPod

і 8-дюймовим WVGA-дисплеєм

і задньої частини салону (роздільний клімат-контроль для

• Давач світла та дощу

4х4/ 4х2/ Autoі спеціальні режими

коливання кузова (NGHSF)

 (ESP)• Система динамічної стабілізації

• Система контролю тиску повітря в шинах (TPMS)

 (HSA), 

система керованого спуску  (HDC)

• Блокування заднього диференціалу

• 20” легкосплавні колесні диски

• Бокові дзеркала, що складаються з електроприводом

• Функція памяті положення бокових дзеркал

• Дверні ручки, бампери, дзеркала - в колір кузова

• Передні протитуманні фари

• Ксенонові фари

• Задні світлодіодні ліхтарі

• Люк з електроприводом

• Тоноване скло задніх дверей

• Бокові підніжки

• Двері багажного відсіку з електропиводом



КОЛІР КУЗОВА отделКа Салона

Сріблястий (M)/K23 Чрний  (S)/KH3

/HAE

Бежева шкіра Черная кожа

Металлик/M, Неметаллик/S

Оббивка салону Чорна шкіра Бежева шкіра

Колір кузова

Білий M QAA • •

Сріблястий M K23 • •

Чорний S KH3 • •

Сірий M K51 • •

Пурпурний M L50 • •

Сіро-зелений M JAE • •

Світло-бежевий M HAE • •

Світло-бежевий (M)

Сірий (M)/K51

Білий (M)/QAAСіро-зелений (M)/JAEПурпурний (M)/L50




