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INOVAÇÃO QUE  
  FUNCIONA
Desde 1973, A Nissan Urvan tem trabalhado arduamente, ajudando a transportar 
pessoas e cargas com rapidez, segurança e eficiência em todo o continente. 
Agora, com a introdução da NV350 Urvan, a reputação de confiabilidade e 
versatilidade deve crescer ainda mais forte.

"A NV350 URVAN será um bom negócio 
de qualquer maneira que você olhe 

para ela"
Uma excepcional economia de combustível é fornecida pelos 
motores mais eficientes a diesel e gasolina. Você tem uma escolha 
de modelos de carroçaria estreita ou de carroçaria alargada com 
um interior mais espaçoso para maior conforto de passageiros no 
autocarro e uma área de carga maior na carrinha (van). O poderoso 
estilo exterior e design inovador é complementado por uma área 
adequada de cabina do conductor.

Muito simplesmente, é a inovação que funciona.

NISSAN NV350 URVAN



4



FLEXÍVEL E VERSÁTIL 
FORNECENDO A 
SOLUÇÃO PERFEITA
Quer você escolha o Mini-Autocarro de Carroçaria Estreita, o Mini-Autocarro de 
Carroçaria Alargada ou a Carrinha Fechada (Panel Van) com carroçaria e tejadilho 
padrão, existe uma opção para atender perfeitamente as suas necessidades. Porque 
a versatilidade é outra coisa que a Nissan NV350 Urvan oferece, a cada momento.

NISSAN NV350 URVAN



MINIBUS
Narrow Body • High Roof • 15 passengers 

MINI-AUTOCARRO  
Carroçaria Estreita & Alargada • Tejadilho Alto 

16 passageiros
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1. Porta grande de correr e portas da frente abrem completamente e 
para cima para tornar mais fácil a entrada e saída dos passageiros.

2. Ar condicionado na traseira.

3. Múltiplas áreas de armazenamento na caixa superior, suportes para 
copos, tabuleiro superior, bolso do condutor, porta-luvas e geleira.

4. Cabina espaçosa, proporcionando amplo espaço para os 
joelhos e altura para motorista e passageiros. Múltiplas áreas de 
armazenamento na caixa superior, suportes para copos, bandeja 
superior, bolso do motorista e porta-luvas.

5. Iluminação interior 2 lâmpadas na frente, traseira e bagagem para 
carrinha (van) e carrinha fechada (panel van) com 4 luzes na frente 
e traseira para mini-autocarros.

6. Janelas de correr são projectadas para conveniência.

7. Assentos dobráveis no corredor são fáceis de manusear, 
permitindo o acesso à traseira.

MAIS CONFORTO,
MAIS ESPAÇO, 
MAIS RAZÕES 
PARA DESFRUTAR 
A VIAGEM
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PROJECTADA 
EM VOLTA DO 
MOTORISTA 
PARA EFICIÊNCIA 
MÁXIMA
Instrumentação fácil de ler em uma configuração cuidadosamente 
projectada, áreas extras de armazenamento e maior conforto 
significam que o mais importante ocupante da NV350 Urvan, 
o motorista, está focado e em controle, seja qual for o tráfego.

• O painel de exibição multifuncional fornece ao motorista 
informação em tempo real da eficiência do combustível, indicando 
o tempo de transição, bem como dados do odómetro e medidor 
de viagem.

• Sistema de entrada sem chave com botão de alarme (em modelos 
seleccionados).

• O tabuleiro central inferior suporta duas garrafas de bebida de 
500ml e possui uma abertura do ar condicionado para aj udar a 
manter as bebidas frescas.

• O fechamento automático da porta permite liberar a porta 
de correr, uma vez fechada a meio caminho (em modelos 
seleccionados).

• É possível inclinar a coluna de direcção e deslizar o assento em 
uma posição ideal para evitar a fadiga do motorista.

NISSAN NV350 URVAN
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ENTREGA COM 
ESTILO.  
QUALQUER 
QUE SEJA O 
QUE VOCÊ 
TRANSPORTA.

NISSAN NV350 URVAN
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AINDA MAIS ESPAÇO 
PARA SEGURANÇA
A segurança do motorista e dos passageiros é de 
importância crítica na concepção da Nissan NV350 Urvan.

Características como um Sistema de Travagem Anti-
bloqueio, Assistência à Travagem, zonas de impacto 
desmontáveis e airbags frontais combinam-se para 
tornar cada viagem tão segura como confortável.

A construção de carrocaria de zona aumenta a 
segurança da cabina combinando a absorção 
de impacto de “Zonas de deformação” com uma 
“Zona de ocupantes” de alta-resistência para 
proteger os passageiros.

Zona de Deformação

Zona do Ocupante

NISSAN NV350 URVAN



O condutor e os bancos do passageiro 
da frente estão equipados com cintos de 
segurança com pré-tensores e limitadores 
de carga. Nos modelos de mini-autocarros, 
cada banco traseiro de passageiro possui 
cintos de segurança de 2 pontos.

Sistema de Travagem Anti-bloqueio 
(ABS) ajuda a evitar derrapagem 
durante uma travagem de emergência. 
Assistência à Travagem (BA) melhora 
completamente o desempenho de 
travagem em situações de emergência 
(em modelos seleccionados).

SRS (Sistema de Retenção Suplementar) 
airbags padrão para o condutor (em 
todos os modelos) e passageiro do banco 
da frente (em modelos seleccionados) 
ajudam a reduzir o risco de lesões 
resultantes do impacto.
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1 350mm
Altura da Área de Carga

1 545mm
Largura da Área de Carga

1 370mm
Largura da Abertura

2 865mm
Profundidade da Área de Carga

1 275mm
Altura da Abertura 

da Porta Traseira

TODO O ESPAÇO 
QUE NECESSITA

“4 ganchos de corda são 
montados de cada lado em 
todas as Nissan do modelo 
NV350 Urvan para manter 

segura a sua carga”.

NISSAN NV350 URVAN
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UM MOTOR TÃO
POTENTE 
COMO O SEU 
COMBUSTÍVEL
EFICIENTE

O motor diesel turbo YD25DDTi com o intercooler 
(sistema de arrefecimento) não oferece apenas um 
torque de saída de classe líder para uma aceleração 
superior; é também impressionantemente eficiente 
em combustível e excepcionalmente amigo do 
ambiente com emissões reduzidas de CO2 e 
barulho e vibração baixos. 

95kW (129hp) 3200rpm

Potência Máx.:

356Nm (36.3kg-m) 1400 – 2000rpm

Torque Máx.:

YD25DDTi
2,5-litros DOHC Injecção Directa 16 Válvulas

NISSAN NV350 URVAN



COMPROMISSO DA NISSAN AO AMBIENTE 
A filosofia ambiental da NISSAN abrange pessoas, veículos e natureza. Na busca de uma 
sociedade móvel sustentável, o PROGRAMA VERDE DA NISSAN visa reduzir o impacto 
ambiental dos veículos da NISSAN em todas as etapas do ciclo de vida dos veículos, 
enquanto que actividades corporativas abordam os desafios ambientais.

“Versátil e responsivo, a transmissão de 
5-velocidades apresenta um conjunto 

impressionantede de tecnologias 
informatizadas avançadas que maximizam 

a eficiência, garantindo sempre uma 
viagem suave e dinâmica”.
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Long Body, High Roof

MINIBUS / COMBI

5 230

2 285

15 
PASSENGER

2 285

5 080

16 
PASSENGER

Carroçaria Alargada, Tejadilho Alto Alargado 
Carroçaria Alargada, Tejadilho Alto 

NISSAN NV350 URVAN



PAZ DE ESPÍRITO
Na Nissan cumprimos as nossas promessas e cuidamos da nossa família. Mantendo e reparando a sua Nissan em um 
concessionária autorizado da Nissan é o caminho a seguir. Os nossos técnicos da Nissan são especialistas altamente 
treinados que conhecem a sua Nissan melhor que ninguém. Eles irão usar Peças Genuínas da Nissan, Acessórios 
Genuínos da Nissan para garantir qualidade, confiabilidade e para manter o desempenho do seu veículo.em óptimos 
padrões. A Nissan pretende manter você e seu veículo na estrada com total paz de espírito - pelo maior tempo possível.  
ESTA É UMA PROMESSA DA NISSAN PÓS-VENDA.

A NOSSA PROMESSA A VOCÊ

COR E ACABAMENTOS

Branco [S]

[QM1]

Prata [M]

[K23]

Cinzento [M]

[KAD]

Azul DK [P]

[BW5] [KBE]

Tricô plano

[M] Metálico / [P] Pérola Metálico / [S] Sólido
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MODELO App-307-1 App-307-2 App-351-1 App-374-1

Modelo Carrinha Fechada Carrinha Mini-Autocarro Mini-Autocarro

Tipo de Carroçaria Padrão Padrão Estreito Alargado

Número de Assentos 3 3 15 16

Altura do tejadilho Padrão Padrão Padrão Alto

MOTOR

Motor YD25 YD25 YD25 YD25

Tipo de Motor 4-cilindros, em-linha, DOHC 4-cilindros, em-linha, DOHC 4-cilindros, em-linha, DOHC 4-cilindros, em-linha, DOHC

Deslocamento do motor cc 2488 2488 2488 2488

Tipo de combustível Diesel Diesel Diesel Diesel

Capacidade do tanque de combustível ℓ 65 65 65 65

Sistema de combustível Injecção directa & common rail Injecção directa & common rail Injecção directa & common rail Injecção directa & common rail

Potência máx kW (PS)/rpm 95 (129) / 3200 95 (129) / 3200 95 (129) / 3200 95 (129) / 3200

Torque máx Nm (kg-m)/rpm 356 (36.3) / 1400-2000 356 (36.3) / 1400-2000 356 (36.3) / 1400-2000 356 (36.3) / 1400-2000

DIMENSÕES

Comprimento total mm 4695 4695 4695 5230

Largura total mm 1695 1695 1695 1880

Altura total mm 1990 1990 1990 2285

Distância entre os eixos mm 2555 2555 2555 2940

Banda de rodagem frente/trás mm 1470 / 1450 1470 / 1450 1470 / 1450 1655 / 1635

Distância ao solo mín. mm 195 195 195 195

Peso bruto do veículo kg 3300 3300 2910 3330

Peso sem carga kg 1820 1825 1820 2150

Raio de viragem mín (travagem a travagem) m 5.2 5.2 5,2 6

TRANSMISSÃO

Transmissão 5T/M 5T/M 5T/M 5T/M

Relação da engrenagem

1 4.225 4.225 4.225 4.225

2 2.341 2.341 2.341 2.341

3 1.458 1.458 1.458 1.458

4 1.000 1.000 1.000 1.000

5 0.796 0.796 0.796 0.796

Marcha -atrás 4,225 4,225 4,225 4,225

Relação da engrenagem final 4,111 4,111 4,111 4,111

SUSPENSÃO

Suspensão da frente Barra de torção de duplo 
braço triangular

Barra de torção de duplo 
braço triangular

Barra de torção de duplo 
braço triangular

Barra de torção de duplo 
braço triangular

Suspensão traseira Eixo rígido com feixe de molas Eixo rígido com feixe de molas Eixo rígido com feixe de molas Eixo rígido com feixe de molas

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

Janelas Janelas fumadas com corte 
UV nas janelas da frente

Janelas fumadas com corte 
UV nas janelas da frente

Janelas fumadas com corte 
UV nas janelas da frente

Janelas fumadas com corte 
UV nas janelas da frente

Janelas da frente Janelas elécticas de toque 
único do lado do Motorista

Janelas elécticas de toque 
único do lado do Motorista

Janelas elécticas de toque 
único do lado do Motorista

Janelas elécticas de toque 
único do lado do Motorista

Janela lateral 2a, 3a Painel (D/E) 2a, 3a Painel (D/E)
2a Deslizamento (D/E), 

3a Fixa (AS-lado), 
Deslizamento (DR-Lado)

2a Deslizamento (D/E), 
3a Fixa (AS-lado), 

Deslizamento (DR-Lado)

Limpadores de pára-brisas 2-velocidades intermitente 2-velocidades intermitente 2-velocidades intermitente 2-velocidades intermitente

Compromisso da NISSAN com a qualidade
Para fornecer a todos os clientes um nível consistentemente elevado de qualidade, a NISSAN aplica o padrão em todo o mundo, para garantir que todos os proprietários da NISSAN 
tenham paz de espirito durante a vida útil dos seus.veículos. A abordagem baseia-se na qualidade da perspectiva do cliente em três elementos principais: 1. A expectativa de uma 
experiência de condução suave com total paz de espírito. 2. o apelo intangível de um veículo, o seu poder de cativar e excitar, com recursos que captam a atenção e a imaginação. 
3. O nível de atenção e serviço durante o processo de vendas,e muito depois da conclusão da venda.

NISSAN NV350 URVAN ESPECIFICAÇÕES



MODELO App-307-1 App-307-2 App-351-1 App-374-1

CONFORTO E CONVENIÊNCIA (continuação)

Lâmpadas de halogénio Padrão Padrão Padrão Padrão

Espelho retrovisor + anti-ofuscante manual Padrão Padrão Padrão Padrão

Espelho retrovisor da porta Preto de dobragem & 
operação manual

Preto de dobragem & 
operação manual

Preto de dobragem & 
operação manual

Preto de dobragem & 
operação manual

Abertura e fechamento remoto da entrada da porta 
com alarme de pânico N/A N/A Padrão Padrão

Abertura da porta e luzes de alarme Padrão Padrão Padrão Padrão

Volante + ajustamento da altura de inclinação manual Padrão Padrão Padrão Padrão

Pala solar Padrão Padrão Padrão Padrão

Rádio CD, AUX & 2DIN AM/FM 
Com 2 altifalantes Padrão Padrão Padrão Padrão

Iluminação interior Lâmpada dianteira, traseira 
e da bagageira

Lâmpada dianteira, traseira 
e da bagageira

Lâmpada dianteira, traseira 
e da bagageira

Lâmpada dianteira, traseira 
e da bagageira

Cinzeiro dianteiro e traseiro & isqueiro Padrão Padrão Padrão Padrão

Número de suporte de copos: 2 Padrão Padrão Padrão Padrão

Ar condicionado Ar condicionado manual 
com abertura frontal

Ar condicionado manual 
com abertura frontal

Ar condicionado manual 
com abertura frontal Padrão

Armazenagem da porta da frente Padrão Padrão Padrão Padrão

ASSENTOS & ACABAMENTOS

Banco dianteiro com apoio de cabeça integrado Padrão Padrão Padrão Padrão

Assento do condutor Deslizamento de ajuste 
manual e Reclinação Total

Deslizamento de ajuste 
manual e Reclinação Total

Deslizamento de ajuste 
manual e Reclinação Total

Deslizamento de ajuste 
manual e Reclinação Total

Assento central e do passageiro

Ajuste manual 
completamente reclinável 
e caindo com o consola do 

encosto

Ajuste manual 
completamente reclinável 
e caindo com o consola do 

encosto

Ajuste manual 
completamente reclinável 

e caído

Ajuste manual 
completamente reclinável 

e caído

EXTERIOR

Porta lateral Manual Manual Manual Fecho automático

Grelha frontal Preta Preta Cromagem Cromagem

Maçaneta da porta traseira e porta exterior Preta Preta Opaca Opaca

Pára-choques dianteiro e traseiro Preta Preta Opaca Opaca

Gancho da corda interna Padrão Padrão N/A N/A

Guarda lamas Padrão Padrão Padrão Padrão

SEGURANÇA E PROTECÇÃO

Travões Frente/Trás Discos/tambores ventilados Discos/tambores ventilados Discos/tambores ventilados Discos/tambores ventilados

ABS Opcional Opcional Padrão Opcional

Cintros de segurança traseiros: 2 Pontos N/A N/A Padrão Padrão

Cinto de segurança frontal com pré-tensores, limitador 
de carga 3 Pontos ELR e com alerta de colocação do 
cinto de segurança

Condutor Condutor Padrão Padrão

Airbags Condutor Condutor Condutor + Passageiro Condutor

Fechadura da porta Fechamento automático Fechamento automático Fechamento automático Fechamento automático

RODA/PNEU

Tamanho do pneu 195/80R/15 Roda de aço 195/80R/15 Roda de aço 195/80R/15 Roda de aço 195/80R/15 Roda de aço

Roda sobressalente: Tamanho normal de aço Padrão Padrão Padrão Padrão

AVISO LEGAL
Todo esforço foi feito para garantir que o conteúdo deste folheto esteja correcto no momento da impressão (Julho 2018). Este folheto foi produzido com a apresentação de protótipos ou 
veículos com acessórios exibidos em exposições de carros e, de acordo com a política da empresa de melhorar continuamente os seus produtos, a Nissan South Africa reserva o direito 
de mudar a especificação e os veículos descritos e mostrados neste folheto a qualquer momento. Os concessionários da Nissan serão informados de tais modificações o mais rápido 
possível. Por favor verifique como seu concessionário local da Nissan para receber as informações mais actualizadas. Devido às limitações dos processos de impressão utilizados, as 
cores apresentadas nesta brochura podem diferir ligeiramente das cores reais da pintura e acabamentos internos utilizados. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total 
ou parcial deste folheto sem a permissão por escrito da Nissan.
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A Mobilidade Inteligente da Nissan leva-o um passo à frente. Em carros que se sentem
como uma extensão de si, ajudando-o a ver mais e a sentir mais, reagindo consigo,
e por vezes até por si. A Mobilidade Inteligente da Nissan tem a ver com um futuro
melhor - levando-nos a um mundo mais seguro, mais sustentável e mais excitante.


