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TÊN XE / MODEL  NP300 NAVARA 2.5 AT 4WD (VL) NP300 NAVARA 2.5 MT 4WD (SL) NP300 NAVARA 2.5 MT 2WD (E)
Tên động cơ / Engine Name YD25 (High) YD25 (High) YD25 (Mid)
Loại động cơ / Engine Type                                                                                                                    DOHC, 2.5L, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van,       ống phân phối chung với Turbo VGS / Inline 4-cylinder, DOHC; 16 valves; Diesel Commonrail 2.5L with VGS Turbo 
Dung tích xy lanh / Engine displacement (cc)  2.488
Hành trình pít-tông / Bore x stroke (mm)  89 x 100
Công suất cực đại / Max. power (kW (HP) /rpm) 140 (188) / 3600 140 (188) / 3600  120 (161) / 3600
Mô men xoắn cực đại / Max. torque (Nm (kg-m)/rpm)  450 (45,8) / 2000  450 (45,8) / 2000  403 (41,1) / 2000
Tỷ số nén / Compression ratio 15:1
Loại nhiên liệu / Fuel Type  Diesel
Dung tích bình nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) 80
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG / TRANSMISSION
Loại truyền động / Transmission Số tự động 7 cấp với chế độ chuyển số tay / 7 AT with manual mode Số sàn 6 cấp / 6 MT
Hệ thống truyền động / Drive system                                                                         2 cầu bán thời gian với nút chuyển cầu điện tử (Shift-on-the-fly)        / Part-time 4WD with rotary switch (Shift-on-the-fly) 1 cầu / 2WD

Hệ thống treo / Suspension
Trước / Front Double Wishbone với thanh cân bằng, giảm  chấn thủy lực / Double Wishbone with Front Stabiliser Bar with shock absorber
Sau / Rear  Lò xo lá (Nhíp) với khả năng chịu tải nặng kết hợp với giảm chấn / Multi Leaf; Heavy duty leaf springs capability with shock absorber

Bán kính vòng quay tối thiểu / Min. turning radius (m) 6,2 6,2 6,0

Phanh / Brake
Trước / Front Đĩa tản nhiệt /  Ventilated disc
Sau / Rear Tang trống / Drum brake 

Kích thước mâm xe / Wheel Size Mâm đúc 18 inch / Aluminum 18 inch Mâm đúc 18 inch / Aluminum 18 inch Mâm đúc 16 inch / Aluminum 16 inch
Kích thước lốp / Tire Size 255/60R18 255/60R18 205R16
Lốp dự phòng / Spare tire & wheel Mâm đúc / Aluminum - Full size Mâm đúc / Aluminum - Full size Mâm thép / Steel - Full size
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG & DUNG TÍCH / DIMENSION & WEIGHT & CAPACITY
Chiều dài tổng thể / Total length (mm) 5255
Chiều rộng tổng thể / Total width (mm) 1850
Chiều cao tổng thể / Total height (mm) 1840 1810 1780
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) 3150
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) / Tread (Front x Rear) (mm)  1570 / 1570  1570 / 1570  1550 / 1550
Chiều dài tổng thể thùng xe / Loadbed - Total length (mm) 1503
Chiều rộng tổng thể thùng xe / Loadbed - Total width (mm) 1560
Chiều cao tổng thể thùng xe / Loadbed - Total height (mm) 474
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) 230 230 215
Trọng lượng không tải / Curb weight (kg) 1970 1922 1798
Trọng lượng toàn tải / Gross weight (kg) 2910
Số chỗ ngồi / Seating capacity 5
Góc thoát trước (độ) / Approach Angle (degree) Approach Angle 32,4 32,4 31,3
Góc thoát sau (độ) / Departure Angle (degree) Departure Angle 26,7 26,7 25,5
Tiêu chuẩn khí thải / Emission control Euro 2
Khả năng kéo / Towing capacity (kg) 3000 3000 2000
AN TOÀN & AN NINH / SAFETY & SECURITY
Hệ thống chống bó cứng phanh / ABS Có / With
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử / EBD Có / With
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp / BA Có / With
Hệ thống kiểm soát cân bằng động / VDC Có / With Có / With Không / Without
Hệ thống hạn chế trơn trượt cho vi sai / LSD Có / With Có / With Không / Without
Tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill Start Assist (HSA) Có / With Có / With Không / Without
Tính năng kiểm soát đổ đèo / Hill Descent Control (HDC) Có / With Có / With Không / Without
Hệ thống phanh chủ động hạn chế trượt bánh / Active Brake Limited Slip (ABLS) Có / With
Túi khí / Airbags Người lái & người ngồi bên / Driver & assistant Có / With
Dây đai an toàn / Seat belts Đa điểm, Trước & Sau / All points, Fr x Rr Có. Với bộ căng đai sớm và tự động nới lỏng / With pre-tensioners, load limiters
Giảm chấn vùng đầu chủ động / Active head restraints Có / With
Thiết bị báo động chống trộm / Anti-theft Immobiliser & VSS alarm Có / With Có / With Không / Without
Thanh gia cường tại tất cả các cửa / Side impact door guard bar Có / With
Cấu trúc Zone Body / Zone Body construction Có / With
Hệ thống kiểm soát hành trình / Cruise Control Có / With Không / Without
Camera lùi / Reserve camera Có / With Không / Without
Khóa trẻ em tại cửa sau  /Child safety Rear door lock system Có / With
Chế độ mở cửa với nút bấm (bên người lái) / Intelligent keyless entry (Driver side) Có / With Không / Without

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

“Hình ảnh và thông số kỹ thuật có thể hơi khác so với thực tế”



NỘI THẤT  /INTERIOR  NP300 NAVARA 2.5 AT 4WD (VL) NP300 NAVARA 2.5 MT 4WD (SL) NP300 NAVARA 2.5 MT 2WD (E)
Màn hình hiển thị đa chức năng / Information display Màn hình màu hiệu ứng 3D / 3D TFT Color with decoration Màn hình đen trắng / Monochrome display

Vô lăng / Steering wheel

Loại / Type 3 chấu, bọc da, màu đen / 3 spoke, Leather, piano black color 3 chấu, urethane, màu đen / 3 spoke, Urethane, piano black color
Nút điều chỉnh âm thanh /  
Audio control button Có / With Không / Without

Nút điều chỉnh hệ thống kiểm soát hành trình /  
Cruise control button Có / With Không / Without

Nút nghe điện thoại rảnh tay /  
Bluetooth handfree phone button Có / With Không / Without

Hệ thống lái / Steering type Trợ lực thủy lực với chế độ kiểm soát tốc độ quay động cơ / Engine rotation speed control hydraulic power steering system
Gương chiếu hậu trong xe / Room Rearview Mirror Chống chói tự động với la bàn / Auto dimming & compass Chống chói chỉnh tay / Manual dimming

Ghế / Seats  
Ghế lái / Driver Chỉnh điện 8 hướng với chức năng hỗ trợ xương sống theo nghiên cứu của cơ quan

hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) / Power; 8-way with lumbar support with NASA inspiration Chỉnh tay 6 hướng / Manual: 6 way

Ghế bên / Assistant Chỉnh tay 4 hướng / Manual; 4-way
Ghế sau / Rear Sàn ghế với chức năng gấp gọn (một lần gấp) /  With cushion flip up function (one touch lever) for tool jack loading

Chất liệu ghế / Seats material Da / Leather Nỉ / Fabric
Hệ thống âm thanh / Audio system Màn hình màu 5 inch; 6 loa; MP3, AUX, USB, Bluetooth / 5.0” Color for Display Audio, 6 speakers, MP3, AUX, USB, Bluetooth Màn hình đen trắng; 2 DIN; 6 loa; MP3, AUX, USB / 2 DIN Audio, Monochrome display, 6 speakers, MP3, AUX, USB
Cửa sổ phía người lái chỉnh điện với chức năng chống kẹt / Power window Có / With
Điều hòa / Air conditioning system Tự động; 2 vùng độc lập với chức năng lọc bụi bẩn / Dual zone auto A/C with pollen filter Chỉnh tay; với chức năng lọc bụi bẩn / Single Manual A/C (push) with pollen filter Chỉnh tay; với chức năng lọc bụi bẩn / Single Manual A/C (Dial) with pollen filter 
Hệ thống thông gió cho hàng ghế sau  /Ventilation system for rear seat Có / With
Nút khởi động/tắt động cơ / Start/Stop Engine button Có / With Không / Without
Tay nắm cửa trong xe / Indoor door handle Mạ crôm / Chrome color Màu đen / Black color 
Số lượng nguồn cắm điện trong xe / Number of Power outlet 03
Hộc đựng găng tay / Glove box Có / With
Hộc đựng đồ trên trần / Roof console Hộp đựng kính với đèn trần và micro / Map lamp, Sunglass holder, mood light, mic Hộp đựng kính với đèn trần / Map lamp, Sunglass holder
Đèn trên trần tại ghế sau / Personal lamps for rear seats Có / With
Tấm chắn nắng phía trước / 
Front Sun visors 

Phía người lái / Driver                                                                                                                                                            Có. Tích hợp gương soi /        With illuminated vanity mirror & ticket holder Có. Không tích hợp gương soi /  Without illuminated vanity mirror & ticket holder
Phía người ngồi bên / Assistant                                                                                                                                                            Có. Tích hợp gương soi /          With illuminated vanity mirror Có. Không tích hợp gương soi /  Without illuminated vanity mirror

NGOẠI THẤT / EXTERIOR

Gương chiếu hậu ngoài xe / 
Outer Mirrors

Màu / Color Mạ crôm / Chrome color
Gập điện / Electric folding Có / With Không / Without
Chỉnh điện / Electric adjustment Có / With
Tích hợp xi-nhan báo rẽ / Integrated side turn signal lamps Có / With Không / Without

Gạt mưa trước / Front wiper Gián đoạn 2 tốc độ với cảm biến sương mù / 2 speed with variable intermittent & mist
Đèn trước / Headlamp LED Projector. Với chức năng tự động bật tắt / LED. With auto on/off function; follow me home function) Halogen. Với chức năng tự động bật tắt / Halogen. With auto on/off function; follow me home function Halogen
Dải đèn LED chạy ban ngày tích hợp trên đèn / LED Daytime running light Có / With Không / Without
Đèn sương mù phía trước / Front Fog lamp Có / With
Cụm đèn hậu LED (Đèn báo phanh trên cao, đèn báo rẽ) / Rear combination lamp (LED High Mounted Stop lamp, Side turn) Có / With
Bậc lên xuống / Side step Dạng thanh ngang / Bar type
Tay nắm cửa ngoài xe / Outdoor door handle Mạ crôm với chức năng mở cửa bằng nút bấm /  Chrome color with intelligent key switch Mạ crôm / Chrome color
Giá nóc / Roof rail Có / With Không / Without
Cánh lướt gió sau / Rear spoiler Có / With
Nắp che động cơ / Engine cover Có / With
Sấy kính sau / Rear window defroster Có / With Không / Without
Biểu tượng phân hạng / Grade badge VL SL E  

Màu xe Chất liệu ghế

“Hình ảnh và thông số kỹ thuật có thể hơi khác so với thực tế”
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