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CABSTAR

Internet address: www.nissan.com

Ακολουθήστε μας σε :

Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου την εποχή εκτύπωσης (Ιανουάριος 2014).
Το έντυπο παρουσιάζει πρωτότυπα οχήματα που εκτίθενται σε σαλόνια αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων
της, η Nissan International διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και παρουσιάζονται
σ’ αυτή την έκδοση. Οι επίσημοι έμποροι Nissan θα ενημερωθούν για τις μετατροπές αυτές το συντομότερο δυνατό. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο τοπικός
σας επίσημος έμπορος Nissan γνωρίζει τα νέα δεδομένα. Λόγω των περιορισμών των μεθόδων εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται
σ’ αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από τις πραγματικές αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται.
Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Nissan International.

Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου :

CABSTAR ΝΤ 400 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
Τύπος καμπίνας
Αριθμός επιβατών (ως έγκριση τύπου) άτομα

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος κινητήρα
Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων
Κυβισμός
Σχέση συμπίεσης
Μέγιστη Ιπποδύναμη
Μέγιστη Ροπή

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ-ΑΜΑΞΩΜΑ
Τύπος συμπλέκτη
Κίνηση
Κιβώτιο ταχυτήτων
Σχέσεις μετάδοσης
1η
2η
3η
4η
5η
6η
Όπισθεν
Ανάρτηση εμπρός
πίσω
Άξονας εμπρός τύπος
δυνατότητα
Άξονας πίσω τύπος
δυνατότητα
Σύστημα διεύθυνσης
Σύστημα φρένων

Μέγεθος τροχών
Μέγεθος ελαστικών

CABSTAR 35.14 / 35.15
Μονή ανακλινόμενη
Διπλή σταθερή
2
4

cc
hp
rpm
Nm
rpm

CABSTAR 45.14 / 45.15
Μονή ανακλινόμενη
Διπλή σταθερή
2
5

YD 25 k3 Mo / YD25 k3 Ho (Euro 5b+, Turbodiesel - Intercooler, Common Rail)
4 σε σειρά ανά κύλινδρο
2488
15,9:1 / 15,9:1
136 / 145
3600 / 3400
270 / 350
1600

D250 / D275 Ξηρός μονός δίσκος με Υδραυλική λειτουργία
Πίσω
Τύπος: 6S380, Μηχανικό 6 ταχυτήτων (πλήρως συγχρονισμένες) + όπισθεν

kg
kg

5,357
3,154
2,041
1,365
1,000
0,790
4,830
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια με διπλό εγκάρσιο φύλλο σούστας, αμορτισέρ και σταθ.μπάρα
Παραβολικά φύλλα σούστας, αμορτισέρ και σταθεροποιητική μπάρα.
IFS 1750 B
IFS 1750 C
1750
1750
ET-D220 / ET-D333
ET-D330 / ET-D339
2200
3300
Υδραυλική υποβοήθηση
Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός
Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός
Συμπαγείς δίσκοι πίσω
Αεριζόμενοι δίσκοι πίσω
Σύστημα ABS (προαιρετικό)
Σύστημα ABS (standard)
5J15
5,5J16
195 / 70R15
185 / 75R16

ΜΟΝΤΕΛΟ

CABSTAR 35.14 / 35.15

CABSTAR 45.14 / 45.15

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
Χωρητικότητα

lt

90

90

ΒΑΡΗ
Μικτό Βάρος
Στους εμπρός τροχούς (μέγιστο)
Στους πίσω τροχούς (μέγιστο)
Απόβαρο (με κινητήρα 136 HP)
Στους εμπρός τροχούς
Στους πίσω τροχούς
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο (επί πλαισίου)

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

3500
1750
2200

4500
1750
3300

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μεταξόνιο
Μετατρόχιο εμπρός
Μετατρόχιο πίσω
Συνολικό μήκος (σασσί)
Συνολικό μήκος (μέγιστο) με αμάξωμα
Μήκος αμαξώματος (ελάχιστο)
Μήκος αμαξώματος (μέγιστο)
Συνολικό πλάτος (καμπίνας χωρίς καθρ)
Συνολικό πλάτος πίσω άξονα
Εμπρόσθιος πρόβολος
Οπίσθιος πρόβολος (σασσί)
Οπίσθιος πρόβολος (max με αμάξωμα)
Ύψος καμπίνας από το έδαφος
Υψος σασσί από το έδαφος (άφορτο)
Υψος σασσί από το έδαφος (έμφορτο)
Ακτίνα στροφής

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη ταχύτητα
Αναρριχητική ικανότητα
Ικανότητα έλξης (με φρένο)
(χωρίς φρένο)

km/h
%
kg

1672-1686-1706
1217-1223-1231
455-463-475
1828-1814-1794

2500-2900-3400

1880-1900
1313-1326
567-574
1620-1600

1732-1746-1766
1230-1236-1244
502-510-522
2768-2754-2734

2900-3400

2500-2900-3400

1573
1396
4656-5356-6156
5188-5848-6673
2943-3643-4443
3476-4136-4961

4856-5556-6456
5188-5848-6673
3143-3844-4744
3476-4136-4961

1870
1810
1063

2116
677
577
4790-5430-6220

134.5 / 136
> 30
3500
750

5556-6456
5848-6673
2844-3744
3136-3961
1870
1910
1063

1393-1693
1885-2210

671(674=>145hp)

2900-3400
1569
1480

5356-6156
5848-6673
2644-3444
3136-3961

1092-1392-1692
1625-1885-2210

1942-1962
1326-1339
616-623
2558-2538

5470-6270

1292-1592-1992
1626-1886-2211

1593-1993
1885-2210

2135
693 (692=>145hp)
602
4790-5430-6230
5440-6250

132.9 /130.9 (κόφτης στα 90)
> 30
3500
750

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΝΕΟΥ CABSTAR NT 400

Εξωτερικό
Φώτα ομίχλης (εμπρός-πίσω)
Καλύμματα μπουλονιών των εμπρόσθιων τροχών
Εμπρόσθιος και οπίσθιος προφυλακτήρας
Πλήρης εφεδρικός τροχός
Τάκος ακινητοποίησης
Ζάντες ατσάλινες 15” (στην έκδοση των 3.5ΤΝ) και 16” (στην έκδοση των 4.5ΤΝ)

Εσωτερικό
Υδραυλικό τιμόνι με κολόνα ρυθμιζόμενη σε ύψος και κλίση
Εσωτερικός καθρέπτης
Ηλεκτρικά παράθυρα (οδηγού με διακόπτη one touch)
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέπτες
Οθόνη LCD πολλαπλών πληροφοριών: ενδείξεων υπολογιστή ταξιδιού
(κατανάλωση, διαστήματα συντήρησης, μέση ταχύτητα) και υπόδειξης αλλαγής ταχύτητας
Σύστημα εξαερισμού 4 ταχυτήτων
Άνοιγμα θυρών με τηλεχειρισμό
Θέσεις με ρυθμιζόμενα σε ύψος προσκέφαλα
Συρόμενο κάθισμα οδηγού με ρύθμιση κλίσης της πλάτης
Αναδιπλούμενη πλάτη μεσαίου καθίσματος, με δυνατότητα μετατροπής της σε λειτουργικό
χώρο αποθήκευσης εγγράφων ή εγκατάστασης φορητού υπολογιστή
Μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι εγγράφων & μικροαντικειμένων: πίσω από τα καθίσματα,
πάνω στο ταμπλό και στην οροφή της καμπίνας οδήγησης
Χώροι αποθήκευσης μεγάλων αντικειμένων πίσω από τα καθίσματα
Ράδιο cd με σύστημα Bluetooth και θύρα USB/AUX , 2 ηχεία & κεραία οροφής
Ηλεκτρονικό ρολόι
Ηχητική προειδοποίηση κλεισίματος πόρτας οδηγού και φώτων
Ψηφιακός Ταχογράφος και Περιοριστής ταχύτητας (μόνο στην έκδοση 4.5TN)
Θήκες ποτηριών οδηγού-συνοδηγού
Πλαφονιέρα φωτισμού καμπίνας
Σκιάδιο οδηγού - συνοδηγού
Χειρολαβή συνοδηγού
Air-Condition (προαιρετικό)
Ασφάλεια
Σύστημα ABS με EBD (std. μόνο στην έκδοση 4.5 TN)
Αισθητήρας φορτίου στον πίσω άξονα για ασφαλή πέδηση
Αερόσακος οδηγού (std) και συνοδηγού (προαιρετικό)
Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (προαιρετικό)
Δισκόφρενα εμπρός-πίσω
Ζώνες ασφαλείας (με προεντατήρες ) με ρυθμιζόμενη αυτή του οδηγού
Immobilizer
Σύστημα κλειδώματος ανάκλισης καμπίνας
Διακόπτης ρύθμισης ύψους δέσμης φώτων αναλόγως φορτίου

COLOURS

M: METALLIC

S: SOLID

White - 326 / S

Silver - KYO / M

Red - Z10 / S

Grey - K51 / M

TRIMS

AT NISSAN, YOU BRING OUT THE BEST IN US.
UPPER seats trim

STANDARD seats trim

You spark our imagination. You provoke our ingenuity. You inspire us to change
the rules and innovate. And at Nissan, innovation is not just about additions and
extensions; it’s about crossing the line to reinvent the status quo. It’s about
developing unexpected solutions to satisfy your wildest and most pragmatic
desires. At Nissan, we design cars, accessories and services that break the
mould - making the practical exciting and the exciting practical to offer you a
more exhilarating driving experience everyday.

NISSAN CABSTAR
OFFERS YOU:
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ή 100.000km (όποιο λήξει πρώτο)
12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ
40000ΚΜ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΜΕΓΑΛΟΥ SERVICE

