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Maak elk moment OPWINDEND. Met de strijdkreet van een 
legendarische atmosferische V6 van 328 pk en de eerste manuele 
versnellingsbak ter wereld met motortoerentalsynchronisatie.  
Een grip in bochten waar geen einde aan komt, en een dynamisch 
uitgebalanceerd chassis dat u exact laat weten wat het doet via een op 
de bestuurder gefocuste cockpit. Beleef het unieke gevoel van RIJDEN 
MET DE LEGENDARISCHE Z.



De Z heeft sinds zijn lancering voor veel beroering gezorgd.  
Hij herschreef het handboek van de sportwagen wat stijl, prestaties en  
verhouding prijs-prestaties betreft.

ONOPVALLEND OPGAAN IN DE MASSA? 
NOOIT ZIJN STERKSTE KANT
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HIJ ZIET ERUIT ZOALS HIJ ERUITZIET 
OM TE KUNNEN DOEN WAT HIJ DOET 
Een korte wielbasis voor snelle reacties, een grote spoorbreedte voor stabiliteit, een laag 
zwaartepunt voor een directe communicatie met de weg. De Z heeft een intrinsieke 
schoonheid die ontstond uit functionaliteit, en vormgegeven werd met passie.



Gewillig in de toeren
Een lichtgewicht 
aandrijfas van koolstofvezel laat 
de motor sneller in de toeren 
klimmen.

Reactiesnelheid
Een aluminium motorkap verlaagt 
het gewicht op de neus, wat de 
stuurrespons verder verbetert.

Precisie
Dwarsverbindingen in de 
motorruimte en koffer maken de 
koetswerkstructuur stijver, 
waardoor de ophanging preciezer 
haar werk kan doen.

Direct wegcontact 
Velgen en een ophanging met een 
laag gewicht zorgen voor een 
ogenblikkelijke reactie op de 
commando’s van de bestuurder, 
met een schitterend direct 
wegcontact als resultaat.





FABELACHTIGE KRACHT
De 370Z wordt aangedreven door de VQ V6-motor van 
de vierde generatie. Hij heeft een cilinderinhoud van 3,7 
liter voor massa’s spierkracht, ontwikkelt 328 pk en is 
voorzien van de geavanceerde Variable Valve Event and 
Lift-technologie (VVEL). Die laatste geeft de motor een 
snellere reactietijd en een vlakkere koppelcurve door 
continu de lichthoogte en timing van de kleppen te 
regelen, en optimaliseert tegelijk de brandstofefficiëntie 
en de uitstoot. Klinkt dat indrukwekkend? Gewoon zelf 
uittesten! Van vrijloop naar de rode zone bij 7.500 t/min 
op de rechte stukken en in bochten is pure magie.

3.7 328 363
NMPKLITER

V6





DE BESTUURDER OP DE EERSTE PLAATS 
Meters die meebewegen met de stuurkolom en dus altijd duidelijk zichtbaar zijn. Een 
bestuurderszetel met specifieke uitsparingen waardoor u vrij armen en benen kunt 
bewegen. U beseft het vanaf het moment dat u instapt; het interieur van de Z werd 
gemaakt om u de rijervaring van uw leven te geven.

6MT
7AT



MANUELE ZESVERSNELLINGSBAK  
MET NISSAN SYNCHROREV MATCH

DE SUBLIEME MATCH
Met Synchro Rev Control schakelt u als een professional, vlot 
en met veel controle, zowel in uw favoriete bochten als op 
weg naar het werk. De manuele versnellingsbak is zo soepel 
dat een automaat er jaloers van zou worden. En voor 2018 
krijgt elke Z met manuele versnellingsbak ook een nieuwe 
EXEDY-koppeling, met een koppelingspedaal dat zich met 
minder inspanning en met nog meer precisie en controle laat 
bedienen. Met ruim 65 jaar uitmuntendheid, geavanceerde 
technologie en gepatenteerde innovaties is EXEDY wereldwijd 
de onbetwiste top wat koppelingen voor sport- en 
racewagens betreft.

EXEDY® is een geregistreerd handelsmerk van EXEDY Corporation.





SCHIJFREMMEN VOORAAN MET EEN DIAMETER VAN 355 
MM, VOORZIEN VAN REMKLAUWEN MET 4 ZUIGERS. Een 
goede balans moet er niet alleen zijn in bochten. De krachtige 
Z wordt weer tot stilstand gebracht met remmen die nog 
nooit zo groot waren. Vooraan heeft hij remschijven van 355 
mm met de bijtkracht van remklauwen met 4 zuigers. 
Specifiek ontwikkelde koelkanalen gaan fading tegen en 
maken het remmen voorspelbaar en precies.

VEHICLE DYNAMIC CONTROL Een fantastische sportwagen 
moet niet alleen opwindend rijden, maar ook vertrouwen 
inboezemen. Het Vehicle Dynamic Control-systeem (VDC) van 
de 370Z houdt continu de draaisnelheid van elk wiel, de 
stuurhoek, het giermoment, de zijwaartse G-krachten en 
zelfs de remdruk in de gaten. 
Het controleert of de rijlijn die het resultaat zou moeten zijn 
van de stuurhoek, overeenstemt met de werkelijke rijlijn. 
Zodra VDC beginnend onderstuur of overstuur detecteert, 
worden de wielen afzonderlijk afgeremd en/of wordt het 
motorvermogen verminderd om de rijlijn van de wagen te 
corrigeren.

OPHANGING MET LICHTGEWICHT COMPONENTEN. Hoe lichter 
de componenten van de ophanging, hoe sneller ze kan 
reageren op de input van de bestuurder en de oneffenheden 
op de weg. Sterk, maar licht aluminium maakt de ophanging 
van de Z bijzonder alert. Dubbele draagarmen vooraan en een 
multilinkconstructie achteraan houden de banden verticaal 
op de weg zodat hun contactoppervlak maximaal is. Dual 
Flow Path®-schokdempers verscherpen nog de controle.  
Voor nog snellere reacties zijn superlichte gesmede 19" 
lichtmetalen velgen verkrijgbaar.



BEVOORRAAD OM 
GRANDIOOS TE ZIJN. 
Overal in de 370Z vindt u componenten die 
geselecteerd werden na duizenden kilometers en 
duizenden testuren in de slopendste omstandigheden. 
Elk onderdeel op zich is al een perfecte virtuoos, maar 
creëert samen prestaties met grandioze proporties.



DE PERFECTE BALANS OP 
HET PERFECTE MOMENT
Sommigen vinden 50/50 de perfecte gewichtsverdeling voor 
een schitterend weggedrag. De ingenieurs van Nissan 
kwamen echter tot de conclusie dat eigenlijk meer iets in de 
buurt van de verhouding 55 vooraan/45 achteraan ideaal is 
voor de Z. Wanneer u in het midden van de bocht, de apex, 
weer op het gas gaat, verplaatst de balans zich naar achteren 
in de richting van de aangedreven wielen, waardoor een 
nagenoeg perfecte 50/50-verdeling ontstaat. Het resultaat is 
een nog beter contact van de banden met de weg, en dus 
sterkere acceleraties, snellere bochten en een rijgevoel dat 
uniek is voor de Z.







* Rij nooit met de kap gedeeltelijk open. Let erop dat de kap volledig open of volledig dicht is voor u gaat rijden. In de gebruikershandleiding vindt u meer informatie over het correcte gebruik van de kap. 

370Z ROADSTER

OPEN VOOR ALLE MOGELIJKHEDEN
De 370Z Roadster verruimt de definitie van “cabriolet”. Hij werd ontwikkeld om 
u langer te laten genieten van open rijden, zowel later op de dag als later in 
het seizoen*. Zetels met verwarming en koeling laten u in alle comfort rijden, 
ook als er al wat kilte in de lucht zit. De aerodynamische vormgeving beperkt 
klappergeluiden in en rond het interieur voor een hoog geluidscomfort. En als 
hij dan toch dicht moet, is er de dubbel geïsoleerde kap, die het interieur 
warmer houdt op kille dagen en lawaai weert, waardoor hij een roadster is 
waarmee u het hele jaar door wilt rijden.



Wat gebeurt er als we de fanatieke ingenieurs van NISMO 
loslaten op de 370Z? We krijgen 344 pk, een ophanging met 
specifieke NISMO-afstelling en een op de bestuurder 
gefocust interieur, verpakt in een verbluffend en 
aerodynamisch NISMO-koetswerk. Op het randje af 
obsessief? Misschien. Buitengewoon? Dat zeker wel.

344PK

De wendbaarheid van een racewagen. Een door de racerij geïnspireerd design. Hopen grip 
dankzij specifiek afgestelde veren, schokdempers en stabilisatorstangen om de meest 
veeleisende rijfanaat tevreden te stellen. Extra verstevigingen van de veerpootbrug vooraan 
en specifieke trillingsdempers op de framebalk vooraan en het subframe achteraan creëren 
een indrukwekkende algemene koetswerkstijfheid en een sterk gevoel van controle. Als echt 
high-performance-kunstwerk streelt de 370Z NISMO Tech het oog met 19» gesmede 
lichtmetalen RAYS-velgen, een koetswerk met veel downforce, een agressieve voor- en 
achterkant, en een diffuser achteraan.

H-PIPE FREE-FLOW-UITLAAT AERODYNAMICA EN DOWNFORCE VERBETERINGEN AAN HET CHASSIS

Professionele rijder. Gesloten circuit. Respecteer altijd de verkeersregels. Rij altijd veilig en draag de veiligheidsgordel. Schade als gevolg van racen, rijden in competitieverband en rijden op het circuit en/of 
landingsbanen wordt niet gedekt door de garantie. Alle informatie over de correcte bediening en de garantie van uw auto vindt u in het garantiedocument en de gebruikershandleiding. De getoonde banden verschillen 
van die van de productieauto. RAYS is een geregistreerd handelsmerk van RAYS Engineering.



RAYS-VELGEN SPECIFIEK AFGESTELDE 
OPHANGING EN REMMEN KENMERKEND INTERIEUR



KAPPEN

LICHTMETALEN VELGEN

Diamond Black (P) 
G41
(Krasherstellende lak)

Vibrant Red (S) 
A54

Red Metallic (M) 
NBA

Brilliant Silver (M) 
K23
(Krasherstellende lak)

Brilliant White (P) 
QAB 
(Krasherstellende lak)

Gun Metallic (M) 
KAD
(Krasherstellende lak)

Indiana Yellow (S) 
EAC

PERSONALISEER UW 370Z

KLEUREN

Solid: S – Metallic: M – Pearl: P

ZWART
beschikbaar in 
combinatie met 
zwart leder

DE KRASHERSTELLENDE LAK is een lak met een doeltreffende, zachte transparante toplaag die oppervlakkige krassen als 
gevolg van wasbeurten en andere lichte krassen herstelt.

BORDEAUX
beschikbaar in 
combinatie met 
bordeaux leder

19˝ lichtmetalen 
velgen 

NISMO RAYS

Deep Blue Pearl (P) 
RAY
(Krasherstellende lak)



C

B

A

D

BEKLEDINGEN

KLEURENGAMMA

Oranje Zwart

BordeauxZwart leder

LEDER (COUPÉ) LEDER (ROADSTER)

1 alleen beschikbaar op Roadster
2 alleen beschikbaar op Coupé
- niet beschikbaar

Red Metallic 
NBA

Vibrant Red 
A54

Brilliant White 
QAB

Diamond Black 
G41

Brilliant Silver 
K23

Indiana Yellow 
EAC

Gun Metallic  
KAD

Deep Blue Pearl 
RAY

PACK NISMO PACK NISMO PACK NISMO PACK NISMO PACK NISMO PACK NISMO PACK NISMO PACK NISMO

ZWART LEDER ■ - ■ - ■ - ■ - ■ - ■ - ■ - ■ -

ORANJE LEDER - - - - ■ 2 - ■ 2 - ■ 2 - - - ■ 2 - ■ 2 -

BORDEAUX LEDER - - - - ■ 1 - ■ 1 - ■ 1 - - - ■ 1 - ■ 1 -

RECARO ZWART  
& ROOD LEDER - - - ■ 2 - ■ 2 - ■ 2 - ■ 2 - - - - - -

AFMETINGEN

A: Totale hoogte: 1.310 mm 
(Roadster: 1.320 mm)

B: Wielbasis: 2.550 mm

C: Totale lengte: 4.265 mm
  (4330 mm voor Nismo) 
D: Totale breedte: 1.845 mm
  (1870 mm voor Nismo)



BIJ NISSAN

FOCUSSEN WE 
OP KWALITEIT 



360°-PROCES
Kwaliteit integreren we van bij het begin. Elke auto ontwerpen we 

zo dat hij meer comfort en een langere levensduur biedt
door innoverend design, slimme technologie en doordachte details, 

met u als inspiratie.

VEILIGHEID
Onze slimme rijhulpsystemen houden constant een oogje in het zeil om 

problemen te helpen voorkomen. Zo kunt u met meer zekerheid en 
vertrouwen de weg op, elke dag opnieuw. Onze Around View Monitor biedt 

met 4 camera’s een virtueel zicht in vogelperspectief van uw auto en de 
omgeving errond.

EXTREME BETROUWBAARHEID
We drijven onze auto’s tot het uiterste om hun dagelijkse prestaties en 

betrouwbaarheid te garanderen. We rijden miljoenen kilometers vooraleer 
modellen in productie gaan, openen en sluiten deuren en de motorkap 

duizenden keren op een dag, en testen de weerstand van ruiten met echt 
vulkaanstof uit Japan.

DE KRACHT VAN ERVARING.
Bij Nissan staat de klant altijd centraal. Alles wat we doen en 

beslissen, gebeurt met de grootste zorg, precisie en kwaliteit, 
want uiteindelijk doen we het voor u. Van ontwikkeling tot bouw, 

van testen tot transparantie, van klantenservice tot engagement. 
Kwaliteit zit in elk detail.



DE BESTE PRIJS IN DE BUURT
We beloven u de beste zorg voor uw Nissan. Dat met de 

expertise van door Nissan getrainde teams en met 
gebruik van originele Nissan-onderdelen. Want wij weten 

beter dan wie ook hoe we uw Nissan moeten 
onderhouden. En om de beste prijs voor herstellingen en 

onderhoud te garanderen, passen we onze prijs aan als u 
dezelfde service goedkoper vindt in een straal van 10 km 

rond uw lokale concessiehouder.

LEVENSLANGE NISSAN ASSISTANCE
We beloven u 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 op de 
weg te houden. Gebeurt er iets onverwachts, dan 
kunt u 24 uur op 24 rekenen op Nissan Assistance, 
ongeacht de leeftijd van uw Nissan.

GRATIS VERVANGWAGEN
We beloven u 100% mobiliteit terwijl uw auto een 
onderhoudsbeurt krijgt. Boek op voorhand en we 

garanderen u een gratis vervangwagen. Sommige 
verdelers stellen u zelfs een elektrische auto ter 

beschikking, en nog tal van andere vervoersoplossingen. 
Perfect op maat van uw behoeften.

GRATIS CHECK-UP
We beloven u een gratis check-up uit te voeren voor 
we aan de slag gaan met uw auto. Zo weet u exact 
wat er moet gebeuren en hoeveel het u zal kosten. 
Informatie over al onze prijzen vindt u bovendien 
online en bij onze concessiehouder.

ER STAAT GEEN VERVALDATUM OP ONZE BELOFTES. ELK LID VAN HET YOU+NISSAN-PROGRAMMA 
WORDT OP EEN AUTHENTIEKE, OPEN EN EERLIJKE MANIER GEHOLPEN.  

WANT WIJ ZIJN ER VOOR U. ALTIJD. DAT IS ONZE BELOFTE.

ONZE BELOFTE. UW ERVARING

OVERAL, ALTIJD, VOOR ALLES. BEL 0800 5000 1001 EN WE KOMEN ER METEEN AAN.



Met de verlengde Nissan-garantie kunt u de duur of het aantal kilometer van de 3 
jaar/100.000 km-constructeursgarantie verlengen. Kies het contract dat het best past 
bij uw rijgewoonten. Bij herstellingen worden enkel originele Nissan-onderdelen 
gebruikt, die door hoog opgeleide Nissan-technici worden gemonteerd.Voor uw 
gemoedsrust kunt u (indien van toepassing) ook rekenen op een Europese 
pechverhelping, 24 uur per dag en 7 dagen op 7.

VERLENGING NISSAN-GARANTIE

Een servicecontract van NISSAN is de beste manier om uw Nissan 370Z het onderhoud 
te geven dat hij verdient! We zorgen goed voor uw Nissan en bieden u jarenlang een 
vaste prijs voor de naverkoopdiensten. Wanneer u uw auto naar onze verdelers 
brengt, vervangen we onderdelen en vloeistof fen volgens het of f iciële 
onderhoudsschema van Nissan en doen we verschillende controles zodat u met een 
gerust gemoed kunt rijden. U hebt de volledige controle over uw budget en planning. 
Nissan verwittigt u wanneer de auto moet worden binnengebracht en stelt u het 
gepaste onderhoud en een tijdstip voor.

SERVICECONTRACTEN

U BRENGT HET BESTE IN NISSAN 
NAAR BOVEN.

U prikkelt onze verbeelding. U stimuleert 
onze vindingrijkheid. U inspireert ons om de 
regels te veranderen en te innoveren. En bij 
Nissan is innoveren meer dan toevoegingen 
en uitbreidingen. We tasten de grenzen af 
om wat hetzelfde blijf t, opnieuw uit te 
v inden. Zo werken we verrassende 
oplossingen uit om aan uw gekste en meest 
praktische wensen te beantwoorden. Bij 
Nissan ontwerpen we auto’s, accessoires 
en diensten die breken met de traditie. We 
maken het praktische opwindend en het 
opwindende praktisch om u dag na dag nog 
meer rijplezier te verzekeren.

DE NISSAN 370Z  
BIEDT U:
3 JAAR OF 100 000 KM GARANTIE  
(WAT EERST BEREIKT WORDT)

12 JAAR GARANTIE OP PERFORATIE 
INGEVOLGE CORROSIE 

EEN ONDERHOUDSINTERVAL VAN  
12 MAANDEN/15.000 KM



Bezoek onze website:  www.nissan.be - www.nissan.nl

Volg de Nissan 370Z op:

We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct zou zijn op het moment van 
druk (februari 2018). In deze brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes die op autosalons werden getoond. Gezien het 
beleid van voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de 
voertuigen beschreven en getoond in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De verdelers van Nissan worden zo snel 
mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. Bij uw plaatselijke Nissan-verdeler kunt u terecht voor de recentste 
informatie. Als gevolg van de beperkingen van de gebruikte drukprocedés kunnen de kleuren in deze brochure licht verschillen 
van de werkelijke kleuren van lak en interieurbekleding. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van 
deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden.

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – FY17 370Z MC BROCHURE LHD 02/2018 – Gedrukt in de EU.
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ Worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Stempel verdeler:


