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NT400 CABSTAR ER LØSNINGEN
TIL DIN VIRKSOMHED
NT400 CABSTARS KVALITETER gør den til favoritlastbilen til alle typer virksomheder 
– fra enkeltmandsvirksomheder til store virksomheder. Den er udstyret til at sikre maksimal 
effektivitet, og den giver din virksomhed mange fordele – herunder lave driftsomkostninger, 
maksimal plads på ladet med kompakte dimensioner og fremragende manøvredygtighed. 

3,5-4,5 T TOTALVÆGT 
ENKELT- OG DOBBELTKABINE

TO AKSELAFSTANDE 

NT400 CABSTARS brede udvalg betyder, at der er en model,
der passer til dig uanset dine transportbehov. Den er tilgængelig 
med to forskellige akselafstande (2,9 m og 3,4 m). Motoren er 
højtydende og har et brændstofforbrug, der er 22 % lavere end
med den tidligere version, og udvalget omfatter single cab- eller 
double cab-modeller og en chassismodel med et væld af 
opbygningsmuligheder, så valget af NT400 CABSTAR er en af de 
smarteste forretningsbeslutninger, du kan tage.

 

Range    |    Udvendig Design    |    Indvendig Design    |    Teknologi og Specifi kationer    |    Tilbehør og Stil Udskriv   |    Stige ud



SMART, MODERNE OG EFFEKTIV UDNYTTELSE AF 
PLADSEN, NT400 CABSTAR’s avancerede design tilbyder god 
plads i kabinen og til lasten på en overraskende kort akselafstand.

NT400 CABSTAR’s kompakte karrosseri og utroligt rummelige 
interiør viser, at det er en bil, der skal tages alvorligt: En ægte 

lastbil, der er beregnet til at arbejde på vejene.

STRØMLINET  
DINE PROCESSER

KOMPAKT
OPTIMALT FORHOLD 

ML. LAST/LÆNGDE
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EN INDBYDENDE  
ARBEJDSPLADS

NT400 CABSTAR er virkelig en behagelig arbejdsplads. 
På trods af de kompakte udvendige mål er der god 

benplads, hovedhøjde og albueplads – og sæderne er 
specialfremstillede med henblik på komfort i særklasse.

RUMMELIG INDVENDIG 
KOMPAKT UDVENDIG
forruden giver fremragende udsyn. Generelt får du mere 
afslappende omgivelser, hvor du altid på behagelig vis vil 
have fuld kontrol.

Side 1    |    Side 2

Udskriv   |    Stige udRange    |    Udvendig Design    |    Indvendig Design    |    Teknologi og Specifi kationer    |    Tilbehør og Stil



TILFØJ VISIONER TIL DIN KØRSEL
TEKNOLOGISK INNOVATION gør arbejdet på vejen nemmere. NT400 CABSTAR’s tydelige 
kombiinstrument viser mange informationer og omfatter et multifunktionsdisplay, der giver oplysninger 
om oliestand og oliekvalitet, brændstof og resterende rækkevidde til næste tankning.

Hold kontakten til dit netværk mens du er på vejen med NT400 
CABSTARS integrerede audio- og entertainment-system med 

Bluetooth og USB-tilslutning. Takket være masser af intelligente 
opbevaringsløsninger kan du klare dit papirarbejde i bilen:

sund ergonomi til en effektiv forretning.

AIRCONDITION
FJERNBETJENT CENTRALLÅS

14 OPBEVARINGSRUM
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* Kun til 3,5 t-modeller

MOTOREN MED 145 HK giver dig kraft nok til at 
forcere bakker – selv med fuld last – med 6-trins 
gearkasse. Som alternativ til standardbagakslen kan du 
vælge et slutdrev med kort udveksling – særdeles 
effektivt til transport af tung last. Du kan også vælge en 
begrænset differentialespærre*, som opretholder 
trækkraften, selv når et af baghjulene befinder sig på et 
underlag med dårligt vejgreb som fx is eller mudder.

MED EURO5B+ og 2.5-liters motoren har NT400 
CABSTAR rykket grænserne, hvad angår ydelse, 
drejningsmoment og driftsøkonomi. Dieselmotoren med 
common rail-system og direkte indsprøjtning har 145 
hk/350 Nm. Disse avancerede motorer er særligt 
støjsvage og brændstoføkonomiske og dermed 
skræddersyede til brug i varebiler.

 HKK

 NNMM

Dieselpartikelfilter er standard på alle EURO5-motorer. Ved at 
reducere udledningen af partikler bliver dine leverancer  mere 
miljøvenlige. Der er to typer regenerering: automatisk regenerering og 
manuel regenerering (via en kontakt på instrumentpanelet). 
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2.5 LITERS 
MOTOREN YDER 145 
hk/350 Nm for både 3,5T og 
4,5T

AL DEN
KRAFT, DU
HAR BRUG 

FOR
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Hill Start Assist. Hurtigt opad.
Hill Start Assist hjælper dig med
at undgå, at bilen ruller baglæns,
når du sætter i gang på en stigning.

EN MERE AFSLAPPET 
KØRSEL 
NT400 CABSTAR er garant for gode køreoplevelser.

10,8M
VENDEDIA 
METER

NT400 CABSTAR HAR DET RETTE UDSTYR til fjerne alt 
besvær fra køreoplevelsen. De kompakte mål og den lille 
vendediameter (fra 10,8 m mellem kantsten, afhængigt af 

akselafstanden) gør det nemt at køre og parkere steder, hvor 
pladsen er trang, og det uafhængige hjulophæng foran og 

tandstangsstyretøjet med servostyring giver sikre køreegenskaber 
og en beroligende følelse ved alle hastigheder.
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SIKKERHED VIA 
STYRKE OG ADRÆTHED

Du og din last har højeste prioritet. Sikkerhedsudstyret omfatter som 
standard fx VDC (Vehicle Dynamics Control) og TCS (Traction Control 
System), som hjælper med til at undgå at miste kontrollen over bilen 
ved at tilføre bremsetryk til de enkelte hjul, så de ikke spinder på
glatte overflader. Maksimal bremseeffekt og stabilitet opnås med ABS 
(antiblokeringssystem) med EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)
og EBA (Emergency Brake Assist), der sikrer maksimalt bremsetryk i 
tilfælde af en nødopbremsning. Med vejbeliggenhed og udsyn i 
topklasse er NT400 CABSTAR det sikreste valg.

VENSTRE SIDE: 81.5°

FRONT: 75.5°

HØJRE SIDE: 35.0°

ZONE UDEN 
DEFORMATIONS- 

FUNKTION

DEFORMATIONS-
ZONE

BØJELIG 
ZONE

Alt dette udstyr inden for aktiv 
sikkerhed understøttes af effektivt 
udstyr inden for passiv sikkerhed. 
NT400 CABSTARS forstærkede 
kabinestruktur er beskyttet af en 
robust, stødabsorberende kofanger 
foran – det giver sikkerhed som i 
en personbil. Uafhængige tests
har vist, at NT400 CABSTARS 
sikkerhedsniveau ved 
frontalkollisioner er lige så højt 
som niveauet for en personbil.  
Førerairbag er standardudstyr, og 
passageren yderst foran er også 
beskyttet, fordi begge fordøre har 
sikkerhedsbjælker, der 
maksimerer sikkerheden i NT400 
CABSTARs hårdføre karrosseri.

UDEN ABS

MED ABS

ABS+EDB

SKIVEBREMSER 
FOR & BAG
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HVIS DU HAR BRUG FOR EKSTRA FOLK, kan NT400 
CABSTAR fås med dobbeltkabine til modeller med en totalvægt 
på 3,5 t og 4,5 t. Modellen med dobbeltkabine har store døre og 
praktiske trin, som gør det let at komme ind i og ud af førerhuset, 
og den kan let rumme seks personer. For at komforten skal være i 
top hele året, er et ekstra varmeapparat bagi med to 
blæserhastigheder standardudstyr. Og hvis du skal opbevare dit 
værktøj eller andre genstande i førerhuset, kan bagsædet klappes 
frem for at skabe ekstra plads.

VELKOMMEN I CABSTAR                  
MED DOBBELTKABINE
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ET RYDDELIGT OG VELORGANISERET FØRERHUS er mere 
indbydende og sikkert, og vi har derfor udstyret NT400 CABSTAR med 

op til 14 separate opbevaringspladser. Fx er der en plads til papirer i 
A4-størrelse foran kombiinstrumentet, et afkølet opbevaringsrum i midten 

til dåser eller små flasker, et separat handskerum, kopholdere fører og 
passager, opbevaringsmulighed i loftet og en stor, ny opbevaringsboks, 

som er skjult, men let tilgængelig, bag det midterste passagersæde, der 
kan klappes ned og udgøre et praktisk bord.

VELORGANISERET 
OG EFFEKTIV
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NT400 CABSTAR CHASSIS

3,4 m
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2,9 m

ENKELT- OG DOBBELTKABINEAKSELAFSTAND

TVILLINGEBAGHJUL

NT400 CABSTAR ER TILGÆNGELIG med totalvægte på 3,5 t eller 4,5 t, med
akselafstande på 2,9 m og 3,4 m, tvillingebaghjul samt enkelt- eller dobbeltkabine, hvilket
giver dig mulighed for at vælge en version, der passer til netop dit behov.

Dobbeltkabine

Enkeltkabine
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NT400 CABSTAR CHASSIS
NT400 CABSTAR CHASSIS ER TILGÆNGELIG med akselafstande på 2,9 m og 3,4 m 
og totalvægte på 3,5 t og 4,5 t. Versionerne med en totalvægt på 3,5 t og 4,5 t har 
tvillingbaghjul. Versionen med en akselafstand på 2,9 m og en totalvægt på 3,5 t samt 
versionen med en akselafstand på 3,4 m og en totalvægt på 4,5 t har dobbeltkabine.

Chassisrammesektion 
af C-typen, 
128 x 52 x 4 mm

Fast 
bagaksel 
som 
standard

Skivebremser 
bagest

90 l tank 6-trins 
gearkasse

Uafhængigt 
hjulophæng 
på forakslen

Begrænset 
differentiale-
spærre (LSD) 
til versioner 
med en total-
vægt på 3.5 t

Parabelfjedre med 
støddæmpere og 
krængningsstabilisator. 
Forstærket version som 
ekstraudstyr

110 Ah 
batteri

Ventilerede 
skivebremser 
foran

Tandstangs-
styring

KARROSSERITYPE Chassis med enkeltkabine Chassis med dobbeltkabine (mandskabsvogn)

VERSION 35,15 45,15 35,15 45,15

MOTOR  

Motor Turbodiesel, 2488 ccm, 4 cylindret rækkemotor

Maks. ydelse, kW (hk)/omdr./min. 107(145)/3400 107(145)/3400 107(145)/3400 107(145)/3400

Maks drejningsmoment, Nm/omdr./min. 350/1600-2800 350/1600-2800 350/1600-2800 350/1600-2800

TRANSMISSION 6MT

CHASSIS

STYRETØJ

Min. vendediameter, mellem mure, m* 11,84-13,48 11,88-13,46 11,92-13,54 11,9-13,52

Min. vendediameter, mellem kantsten, m* 10,86-12,44 10,86-12,46 10,94-12,54 10,88-12,5

BREMSESYSTEM Skivebremser (for: ventilerede) Ventilerede skiver Skivebremser (for: ventilerede) Ventilerede skiver

FÆLGE OG DÆK

Baghjul

Dækstørrelse 195/70 R15 185/75 R16 195/70 R15 185/75 R16

BRÆNDSTOFEFFEKTIVITET (i henhold til EU-direktivet 1999/100; nogle opbygninger kan ændre brændstofforbruget)

Brændstofforbrug, bykørsel (km/l) 8,9 8,7 8,9 8,7

Brændstofforbrug, landevejskørsel (km/l) 11,4 11,1 11,4 11,1

Brændstofforbrug, blandet kørsel (km/l) 10,3 10,1 10,3 10,1

CO2-emissioner, blandet kørsel, g/km 255 260 255 260

Brændstoftank, l 90 90 90 90

MÅL

Akselafstand, mm 2.900-3.400 2.900-3.400

Chassislængde, mm* 5.246-6.046 5.446-6.346 5.246-6.046 5.446-6.346

Bredde, uden sidespejle, mm 1.870 1.870 1.870 1.870

Højde, mm 2.116 2.135 2.116 2.135

Maks. karrosserilængde, mm** 4.961 4.961 3.961 3.961

Maks. total køretøjslængde, mm** 6.673 6.673 6.673 6.673

VÆGTE

Totalvægt, kg 3.500 4.500 3.500 4.500

Maks. anhængervægt (med bremser), kg 3.500 3.500 3.500 3.500

* Afhængig af akselafstand
**  Afhængig af akselafstand og karrosseritype
Tallene kan variere alt efter national lovgivning.
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UDSTYR
1.  BLUETOOTH®-RADIO/CD-

AFSPILLER med aux- og USB-stik, 
MP3-afspiller og håndfri telefon holder dig 

i i forbindelse med omverdenen

2.  KØRECOMPUTEREN holder dig 
opdateret med informationer. OCS 
(olieskiftovervågning) kontrollerer 
oliekvaliteten og viser, hvor mange 
kilometer, der er til næste olieskift. Andre 
vigtige informationer er f.eks. 
gennemsnitligt og aktuelt 
brændstofforbrug, resterende 
brændstofbeholdning, akkumuleret køretid 
og distance, gennemsnitshastighed, 
dækrotation, serviceindikator, 
gearskifteindikator for optimale gearskift, 
triptæller og digitalur.

3.  FJERNBETJENT CENTRALLÅS
 gør det muligt at låse/oplåse førerhusets døre 
med fjernbetjening.

4. AIRCONDITION.

5.  EL-RUDER FOR med one touch-
betjening og antiklem i førersiden er 
standard på NT400 CABSTAR.

6.  OPVARMEDE, EL-BETJENTE 
SIDESPEJLE er standardudstyr.

1

3

4

2

65

VORES UDVALG AF ORIGINALT TILBEHØR er en logisk 
forlængelse af NT400 CABSTAR’s alsidighed. Tilbehøret er 
særligt udviklet til NT400 CABSTAR, så du kan være sikker på, 
at det har en lang levetid og er meget pålideligt. 

TILBEHØR

3

1 2

1. Anhængertræk med flange
2. Måtter, standard og gummi
3. Førstehjælpssæt
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NISSAN NT400 CABSTARS er kendt for 
deres høje gensalgsværdi. Virksomhederne 
anser dem for at være mere omkostningseffektive 
og pålidelige, fordi de foruden klassens bedste 
lastkapacitet også har EURO5-motorer, der er 
op til 22 % mere effektive, hvad angår både 
brændstofforbrug og CO

2
-emissioner, hvilket er 

ensbetydende med længere rækkevidde og 
færre stop. Der skal også bruges mindre tid på 
værkstedet med NT400 CABSTAR takket være 
lange (op til 40.000 km/24 måneder) service-
intervaller. Desuden er servicearbejdet nemmere, 
fordi vippeførerhus, som giver hurtig og nem 
adgang til motor og gearkasse, er standard. 
Sidst, men ikke mindst: NT400 CABSTARS 
særlige opbygningsfeatures, der omfatter 
kontakter og stik til karrosseriopbygninger, gør 
det enkelt og nemt at installere nye eller 
anderledes opbygninger.

HVORFOR NT400 
CABSTAR ER BEDRE 
FOR DIN FORRETNING

3 ÅRS NISSAN GARANTI
NT400 CABSTAR-opbygninger 
fremstilles efter Nissans strenge 
standarder og under omfattende 
kvalitetskontrol. Karrosseriet er 
omfattet af 3 års garanti, og du 
nyder også godt af 24-timers 
vejhjælp – det gør din NT400 
CABSTAR til et arbejdsredskab, 
som du kan stole på.

3 ÅRS 
GARANTI

OP TIL 40,000 
KM MELLEM

SERVICEEFTERSYN

VIPPEFØRERHUS
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MED NISSAN CABSTAR
FÅR DU:

3 ÅRS GARANTI

12 ÅRS GARANTI MOD 
GENNEMTÆRING

SERVICEINTERVAL PÅ 40.000 KM/
2 ÅR SERVICEINTERVAL

20.000 KM/1 ÅR – OLIESKIFT

F A R V E R

I N D T R Æ K

White - 326 / S Silver - KYO / M

Red - Z10 / S Grey - K51 / M

M: METALLAK      S: STANDARDFARVE

SINGLE CAB-SÆDEINDTRÆK DOUBLE CAB-SÆDEINDTRÆK Du sætter gang i vores fantasi. Du udfordrer vores opfindsomhed. Du inspirerer 
os til at udfordre standarderne og skabe innovationer. Og hos Nissan handler 
innovation ikke blot om mere og større, det handler om at bryde grænser og 
sætte nye standarder. Det handler om at udvikle uventede løsninger, der opfylder 
dine vildeste og mest pragmatiske drømme. Hos Nissan udvikler vi biler, tilbehør 
og services, der er banebrydende – vi gør det praktiske spændende og det 
spændende praktisk, så vi kan tilbyde dig en endnu mere begejstrende 
køreoplevelse hver eneste dag.

DU FÅR DET BEDSTE FREM I OS HER HOS NISSAN.
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Følg Nissan NT400 CABSTAR på:
Forhandlerens stempel:

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (januar 2015). Denne brochure er fremstillet ud 
fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger. I overensstemmelse med firmaets politik vedr. en kontinuerlig produktudvikling forbeholder Nissan Europe 
sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og de viste biler i denne brochure. Nissan-forhandlerne vil hurtigst muligt blive 
informeret om sådanne ændringer. Kontakt din lokale Nissan-forhandler, hvis du ønsker de sidste nye informationer. På grund af begrænsningerne i 
forbindelse med trykningen kan farverne i denne brochure afvige en smule fra de faktiske farver på lak og interiør. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke 
tilladt at gengive denne brochure i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig tilladelse fra Nissan International.

Denne brochure er trykt på klorfrit papir – NT400 CABSTAR GEA 01/2015 – Trykt i EU.
Udarbejdet af NEW BBDO, Frankrig – Tlf.: +33 1 40 62 37 37.

B e s ø g  v o r e s  h j e m m e s i d e  p å :  w w w . n i s s a n . d k
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