
Nissan. Innovation that excites.

I n t e r n e t  a d d r e s s :  w w w . n i s s a n . g r

Ακολουθήστε μας σε :

NV200

NV200/2017FG

Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου την εποχή εκτύπωσης (Φεβρουάριος 2017).
Το έντυπο παρουσιάζει πρωτότυπα οχήματα που εκτίθενται σε σαλόνια αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρίας 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.

* 5-ετής / 160.000 km (όποιο από τα δύο προηγηθεί) Εγγύηση Κατασκευαστή





VAN PRONV200
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μαύρες εξωτερικές χειρολαβές
Μαύροι ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες 
Μαύροι προφυλακτήρες
Μεγάλα τάσια τροχών
Ζάντες ατσάλινες 14” µε ελαστικά 175/70 R14
Ρεζέρβα κανονικού τύπου
Πίσω φως οµίχλης 
∆ύο ασύµµετρα ανοιγόµενες πίσω πόρτες
χωρίς παράθυρο
∆ύο πλαϊνές συρόµενες πόρτες 
Κεραία οροφής

XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
A/C (Air Condition)
Radio CD µε Bluetooth και εξόδους
AUX-USB (2 ηχεία)
Χειρισµός ηχοσυστήµατος από το τιµόνι 
Άνοιγµα θυρών µε τηλεχειρισµό
Ηλεκτρικά παράθυρα εµπρός
(οδηγού: αυτόµατο-one touch
και ασφαλείας- anti-trap)
Τιµόνι µε ηλεκτρική υποβοήθηση
ρυθµιζόµενο σε ύψος
Στροφόµετρο
Υπολογιστής ταξιδίου
Ένδειξη αλλαγής ταχύτητας
Ρύθµιση ύψους δέσµης φώτων
Προστατευτικό πατώµατος χώρου φόρτωσης
Συρόµενο και ανακλινόµενο κάθισµα οδηγού
Θήκες ποτηριών (2)
Συρόµενα πλαϊνά άγκιστρα χώρου αποσκευών
Εσωτερικό διαχωριστικό χωρίς παράθυρο
Προστατευτικό πατώµατος χώρου φόρτωσης
Σκιάδια µε θήκες για κάρτες (οδηγού-συνοδηγού)
Παροχή ρεύµατος 12V
Προσκέφαλα καθισµάτων
Συρτάρι κάτω από το κάθισµα οδηγού

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ESP
Ζώνες 3 σηµείων µε προεντατήρες εµπρός
Αερόσακκοι οδηγού-συνοδηγού
ΑBS + Electronic Brake Distribution + Brake Assist
Τρίτο φως φρένων
Σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας (εσωτερικό)
∆ισκόφρενα εµπρός 
Immobilizer

PACK
Εµπρός προβολείς οµίχλης
Έγχρωµη κάµερα πίσω θέασης
(η απεικόνιση φαίνεται στον πίνακα οργάνων)
Παράθυρα στις δύο ασύµµετρα
ανοιγόµενες πίσω πόρτες
Αντιθαµβωτικό πίσω παράθυρο
µε υαλοκαθαριστήρα
Εσωτερικός καθρέπτης
Παράθυρο στο εσωτερικό διαχωριστικό 



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (σύμφωνα με οδηγία 2015/45W)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΒΑΡΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ (σύμφωνα με οδηγία 2015/45W)

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΜΑΞΩΜΑ

Τύπος
Κινητήρας

Θέσεις

Αριθμός κυλίνδρων
Βαλβίδες ανά κύλινδρο
Κυβισμός
Διάμετρος x Διαδρομή
Μέγιστη ιπποδύναμη

Μέγιστη ροπή

Λόγος συμπίεσης
Τύπος καυσίμου
Τύπος ψεκασμού

cc
mm
hp

rpm
Nm
rpm

NV200
VAN

K9K Diesel
1.5

GEN5 EURO6

Τύπος συμπλέκτη
Κιβώτιο ταχυτήτων
Κατηγορία εκπομπών ρύπων
Σχέση μετάδοσης 1η
 2η
 3η
 4η
 5η
Τελική σχέση μετάδοσης
Κινητήριοι τροχοί

Ανάρτηση εμπρός
 πίσω
Σύστημα διεύθυνσης
Σύστημα φρένων
Διάσταση τροχών
Διάσταση ελαστικών

Μέγιστη Ταχύτητα
Ελάχιστος κύκλος στροφής (από τοίχο σε τοίχο)
Ελάχιστος κύκλος στροφής (από κράσπεδο σε κράσπεδο)

Km/h
m
m

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm
mm
mm
m3

m3

m3

mm
mm
mm
mm

l/100 km
l/100 km
l/100 km

g/km

lt

Std
Optional

Μικτό βάρος
Απόβαρο
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο
Φορτίο ανά άξονα εμπρός
Φορτίο ανά άξονα πίσω
Ανωτ. ρυμούλκηση με φρένα
Ανωτ. ρυμούλκηση χωρίς φρένα

Μήκος
Πλάτος με καθρέπτες
Πλάτος χωρίς καθρέπτες
Ύψος ελάχιστο (χωρίς φορτίο)
Μεταξόνιο
Πρόβολος εμπρός
 πίσω
Μετατρόχιο εμπρός
 πίσω
Απόσταση από το έδαφος (χωρίς φορτίο)

Μέγιστο μήκος
Μέγιστο πλάτος
Μέγιστο ύψος
Ελάχιστο πλάτος μεταξύ θόλων
Μέγιστο ύψος πλατφόρμας (χωρίς φορτίο)
Χώρος φόρτωσης (μέγιστος)
 αναδιπλούμενη 3η σειρά
 αναδιπλούμενη 2η σειρά (2η σειρά/3η σειρά)
Συρόμενη πόρτα πλάτος
 ύψος
Πίσω πόρτα πλάτος
 ύψος

Χωρητικότητα καυσίμου
Το απόβαρο υπολογίζεται χωρίς τον οδηγό και συμπεριλαμβάνει ψυκτικό, καύσιμο, ρεζέρβα και εργαλεία.
Ο προαιρετικός εξοπλισμός, η συντήρηση, το οδηγικό στυλ, οι οδικές και καιρικές συνθήκες ενδέχεται να μεταβάλλον τις επίσημες τιμές.

*
**

Κατανάλωση καυσίμου** κύκλος πόλης
 εκτός πόλης
 μικτός κύκλος
Εκπομπές σωματιδίων CO2 (μικτός κύκλος)

2

2000
1272
728
958
1042
1100
640

5,7
4,6
5,0
131

4
2

1461
76.0x80.5
90(66kW)

4000
200

2000
15,5

Πετρελαιο
Άμεσος, Common Rail

Μηχανικός, ξηρού τύπου
5τάχυτο χειροκίνητο

Γόνατα τύπου MacPherson
Άκαμπτος άξονας με ημιελλειπτικά φύλλα σούστας

Ηλεκτρικά υποβοηθούμενη κρεμαγιέρα
Δίσκοι εμπρός, ταμπούρα πίσω, ABS, EBD και Brake Assist

14”x5,5J
175/70R14

175/70R14C offset 45 P.C.D. 114,3x4H alloy wheel

Εμπρός

4400
2011
1695
1860
2725
835
840
1490
1510
158

2040
1500
1358
1220
524
4,2
2,1

3,1/2,9
693
1171
1262
1228

55

11,1
10,6

3,727
2,048
1,321
0,971
0,738
3,733

158



XΡΩΜΑΤΑ

Silver KL0 / M

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ

ΑΜΑΞΩΜΑ

Dark Grey K512 / M Red Z10 / S

White QM1 / S

Grey - Dark grey

Black GN0 / M S: Solid M: Metallic
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