NISSAN

370Z

DE ZIEL
BLIJFT

328 PAARDEN
DIE ERTEGENAAN
WILLEN GAAN
ZO VOELT INNOVATIE. Iets buiten de stad ligt een stuk weg
met een paar pittige bochten. De perfecte plek om de sound van 328 pk
aan pure adrenaline tekeer te horen gaan tegen de steile rotswanden.
Om de gigantische power te voelen van de 355 mm grote remschijven
vooraan, net voor je de volgende haarspeldbocht induikt. De feedback via
het stuur en de zetels. Het uitgebalanceerde chassis, en die massa’s grip.
Een versnellingsbak die perfect terugschakelt, de enige manuele bak met
motortoerentalsynchronisatie. En er is altijd wel een plek om even stil te
staan en te genieten van het landschap, en uiteraard van de schitterende
lijnen van de wagen. Dan start je weer die fabelachtige V6. Je geeft gas
en daar ga je.

EEN
STATEMENT

VOER VOOR
CONTROLEFREAKS
SOMMIGEN VINDEN JE
MISSCHIEN OBSESSIEF,

maar wij weten wel beter: in een
sportwagen moet nu eenmaal alles
gewoon goed zitten. Daarom
bewegen de belangrijkste meters
mee met de stuurkolom als je die in
de hoogte regelt, zodat je ze altijd
goed kunt zien. De knoppen op de
middenconsole zitten binnen
handbereik, en je herkent ze
gemakkelijk op de tast. De
bestuurderszetel heeft zelfs een
specifiek kussenprofiel om nog meer
steun te bieden. Er zitten kniekussens
aan beide kanten van de
middenconsole en de zetelkussens
hebben een antislipbekleding.

ZO VOELT PERFECT
TERUGSCHAKELEN

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
en 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.

EEN WERELDPRIMEUR.
De SynchroRev Match®-technologie,
die standaard is op alle modellen
met de manuele zesversnellingsbak
(en een absolute primeur in een
seriewagen), monitort het
koppelingspedaal, de
versnellingspook en de rijsnelheid.
Bij het terugschakelen brengt het
systeem met automatisch tussengas
exact op het moment dat de
koppeling gaat aangrijpen, de motor
op het ideale toerental om extreem
vlot van versnelling te wisselen. Het
systeem zorgt er ook bij het
opschakelen voor dat je zonder
onderbrekingen vermogen
beschikbaar hebt tijdens het
optrekken.

FINGERSPITZENGEFÜHL
Wil je cruisen zonder moeite?
Zet de zeventrapsautomaat in “D”.
Om snel van versnelling te wisselen,
trek je aan de van licht magnesium
gemaakte schakellepels op de
stuurkolom. In de manuele stand
bepaal je volledig zelf wanneer de
bak schakelt, met een duw tegen de
versnellingshendel of met de
schakellepels aan het stuur. In een
bocht kan de automaat zelfs
dezelfde versnelling behouden voor
extra balans of hij kan vóór een
bocht terugschakelen om
doeltreffender te remmen.
En wanneer moet worden
teruggeschakeld, brengt Downshift
Rev Matching met automatisch
tussengas de motor en de
versnellingsbak op hetzelfde
toerental om de versnellingswissel
zo vloeiend mogelijk te laten
verlopen.

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
multi-linkontwerp 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 19» velgen van
smeedaluminium verkrijgbaar.
GEWICHTSVERDELING 53/47. Sommigen vinden 50/50 de perfecte
gewichtsverdeling voor een schitterend weggedrag. De ingenieurs van Nissan
kwamen echter tot de conclusie dat de verhouding 53 vooraan/47 achteraan
eigenlijk ideaal is. Wanneer de bestuurder weer op het gas gaat in het uiterste
punt van een bocht, verplaatst het gewicht zich naar achteren en krijgt men een
nagenoeg perfecte 50/50-verdeling. 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.

53%

<>

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
zijn remschijven van 355 mm beschikbaar, 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.

47%

MAY THE G-FORCE
BE WITH YOU
DE NISSAN 370Z WERD ONTWIKKELD VOOR HET
BOCHTENWERK. Hij heeft bijvoorbeeld een laag zwaartepunt en een korte
wielbasis om alert te kunnen reageren. Verstevigingen van de wagenstructuur onder
de motorkap en langs het koetswerk maken het chassis stijver om de enorme
krachten van de ophanging optimaal te kunnen verwerken. Kruid dat nog met wat je
op het verlanglijstje van de echte autoliefhebber vindt, en elke draai aan het stuur
vertaalt zich in puur rijplezier, in een 370Z die de techniek achter een schitterend
rijgedrag verheft tot authentieke rijkunst.

OOK ALS
HET LEVEN
HARD IS.
DOELTREFFENDE BESCHERMING.

Het Advanced Air Bag System van Nissan
bestaat uit tweetraps airbags voor de bestuurder
en de passagier, gecombineerd met een
veiligheidsgordelsensor en een sensor die bepaalt
om wat voor type inzittende het gaat. Hoe sterk
de tweetraps airbags worden opgeblazen, hangt
af van de ernst van een ongeval en of de
veiligheidsgordel wordt gedragen. Als er niemand
op de passagierszetel zit, schakelt een sensor de
passagiersairbag uit. Daarnaast zijn er standaard
zijdelingse airbags, die ingebouwd worden in de
zetels zodat ze meebewegen bij het verstellen
van de zetel. Eveneens standaard voorziene
gordijnairbags (ingebouwd in de deuren op de
Roadster) bieden nog extra bescherming voor
jezelf en je passagier.

ACTIEVE HOOFDSTEUNEN.
Helpen het risico op een whiplash
te verkleinen door naar boven en
voorwaarts naar het hoofd toe te
bewegen bij bepaalde aanrijdingen
achteraan.

VEILIGHEIDSGORDELS.
Zijn voorzien van een gordelspanner
die de gordel strakker trekt wanneer
de frontale airbags ingeschakeld
worden. En als er een te grote kracht
op je lichaam komt, zorgt een
spankrachtbegrenzer ervoor dat de
gordel iets meegeeft.

BAGAGERUIMTE VAN EEN COUPÉ Veel ruimte voor
de belangrijke dingen in het leven, zoals je sportuitrusting.
Een optioneel uitschuifbaar bagagescherm houdt
nieuwsgierige blikken buiten.

GEMAAKT
VOOR HET
ECHTE LEVEN
EEN PLEK VOOR ALLES.

Voluit gaan in je favoriete bochten mag dan al bijzonder
leuk zijn, een sportwagen moet elke dag inzetbaar zijn.
Om alles netjes te houden is de 370Z voorzien van drie
bekerhouders, een vergrendelbaar handschoenkastje,
legplanken achter beide zetels en een handig pakjesvak
achter de passagierszetel.

KOFFER VAN EEN ROADSTER. Een intelligent getekende kap
impliceert bruikbare bagageruimte. Zelfs met de kap open, kan er
nog een golftas in de koffer.

ZETELS DIE JE STEVIG
OP JE PLAATS HOUDEN.
Aan de bestuurderszetel van
de 370Z zie je hoe sterk we
ingaan op elk detail dat met
rijden te maken heeft. De
rugleuning is bovenaan
geprofileerd zodat je armen
alle ruimte hebben wanneer
je stuurt en schakelt. Een
specifiek profiel is er ook aan
de voorkant van het zitkussen
zodat je de pedalen
gemakkelijker kunt bedienen.
Forse zijkussens en een
antislipbekleding zorgen er
ten slotte voor dat je niet
gaat schuiven in de zetels.

GEAVANCEERDE
TECHNOLOGIE
KRIJG STEVIG GRIP OP JE
WERELD en op de weg dankzij het

navigatiesysteem met harde schijf van
Nissan en de Bose®-geluidsinstallatie.

GOED OP DE HOOGTE. Het zeer geavanceerde navigatiesysteem van Nissan zorgt ervoor dat je altijd één stap voor blijft. Naast 9,2 GB aan
opslagruimte voor muziek op de harde schijf, een groot aanraakscherm van 7” en spraakherkenning in 7 talen biedt het ook nog 3D-kaarten in
hoge resolutie voor 20 Europese steden en realtime verkeersinformatie. Ga voor de achteruitrijcamera en zie dan ook wat er zich onmiddellijk
achter je bevindt. Schakel gewoon de achteruitversnelling in en de beelden verschijnen op het scherm.

ALLES VOOR DE MUZIEK. Geeft de sound van de dubbele uitlaat van de 370Z je kippenvel, wacht dan tot je je eigen soundtrack door
de op maat ontwikkelde geluidsinstallatie van BOSE® hoort knallen. Met 8 high-end luidsprekers en een cd-speler voor audio-cd’s en
mp3- of WMA-bestanden wordt je rijervaring nog versterkt.

USB-AANSLUITING. Plug je iPod®, mp3-speler of USB-stick in de verkrijgbare USB-aansluiting en je bedient ze via het audiosysteem of het
aanraakscherm. Op het digitale scherm krijg je bovendien informatie over de nummers te zien.

BLUETOOTH®. Met het verkrijgbare Bluetooth®-systeem voor handenvrij telefoneren kan je bellen en gebeld worden via het audiosysteem.
Op de Z-modellen uitgerust met het navigatiesysteem kan je bovendien via Bluetooth® de muziek op een compatibel apparaat draadloos
streamen.
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PROEF VAN DE VRIJHEID met de wind die langs je gezicht strijkt. Geniet van de sound van 328 raspaarden
door de exact afgestelde uitlaat. Laat de hemel binnen in de Roadster met een kap die zich in 21 seconden laat
openen. Open ze vanuit de aangename cockpit1 met de knop op de middenconsole, of met de knop onder de
deurgreep aan de buitenkant. Het is tijd om je zintuigen in een hogere versnelling te schakelen.

de zon,

zelfs
sneeuwvlokken.

de sterren,

HET GEVOEL
VAN ONBEGRENSDE
MOGELIJKHEDEN
1
Rij nooit met de kap half 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.

KLEUREN
Solid: S – Metallic: M – Pearl: P

PERSONALISEER UW 370Z

Vibrand Red (S) A54
(geen krasherstellende lak)

Brilliant White (M)
QAB

Diamond Black (M)
G41

Black Rose (P)
NAG

Brilliant Silver (M)
K23

Magma Red (P&M)
NAM

Gun Metallic (M)
KAD

Midnight Blue (P)
RAA

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

LICHTMETALEN VELGEN

19” lichtmetalen
velgen

K APPEN
ZWART
beschikbaar in
combinatie met
zwart leder

BORDEAUX
beschikbaar in
combinatie met
bordeaux leder

BEKLEDINGEN
LEDER (COUPÉ)

LEDER (ROADSTER)

Oranje

Zwart

Zwart

Bordeaux

KLEURENGAMMA
Vibrant Red
A54

Diamond Black
G41

Brilliant Silver
K23

Brilliant White
QAB

Gun Metallic
KAD

Black Rose
NAG

Meguma Red
NAM

Midnight Blue
RAA
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ORANJE LEDER 3
ZWART LEDER 3
BORDEAUX LEDER
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Enkel Roadster
Enkel Coupé
3
Zijsteunen van zitvlakken en rugleuning in leder, middengedeelte van zitvlakken en rugleuning in suédine op Coupé of stof op Roadster
1
2

AFMETINGEN

A
B
C

A: Totale hoogte: 1.315 mm
B: Wielbasis: 2.550 mm

C: Totale lengte: 4.250 mm
D: Totale breedte: 1.845 mm

D

U BRENGT HET BESTE IN
NISSAN NAAR BOVEN.
U bent de vonk voor 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
blijft, opnieuw uit te vinden. Het gaat
om het uitwerken van verrassende
oplossingen om te beantwoorden aan
uw gekste, maar ook aan uw meest
praktische wensen. 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 WAARBORG
12 JAAR WAARBORG TEGEN
CORROSIE
EEN ONDERHOUDSINTERVAL
VAN 12 MAANDEN/15.000 KM

ONDERHOUDSCONTRACTEN

VERLENGDE WAARBORG

Een onderhoudscontract van NISSAN
is de beste manier om uw Nissan
370Z het onderhoud te geven dat hij
verdient.

Met NISSAN 5* kunt u de duur of
het aantal kilometer van de standaard
3 jaar/100.000 km-fabriekswaarborg
verlengen.

Wij zorgen ervoor dat uw Nissan in
perfecte staat blijft en voor u blijft de
kostprijs van onderhoud jarenlang een
vast bedrag.

Kies het contract dat het best past
bij uw rijgewoonten.

In onze garage vervangen we
onderdelen en vloeistoffen volgens
het officiële onderhoudsschema van
Nissan en doen we alle controles
zodat u met een gerust gemoed kunt
rijden.
U hebt de volledige controle over uw
budget en planning. Nissan verwittigt
u wanneer de wagen moet worden
binnengebracht en stelt u het gepaste
onderhoud en een tijdstip voor.

Herstellingen worden uitgevoerd
door opgeleide mecaniciens van
Nissan met enkel originele Nissanonderdelen.

Nissan. Innovation that excites.
Bezoek onze website: www.nissan.be

Volg de Nissan 370Z op:
Stempel verdeler:

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was op het moment van druk (december 2014). 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 – CATN370Z1214 – Gedrukt in de EU.
Gemaakt door newBBDO, Frankrijk – Tel.: +33 1 40 62 37 37 en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

