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MOTOR:
24-VENTILERS 3,8L V6
TWIN-TURBOMOTOR
TOPPFART: 315 KM/H
EFFEKT: 570 HK (419KW) @6800 VARV/MIN
VRIDMOMENT: 637 NM@3300-5800 VARV/MIN
MAX VARVTAL: 7100 VARV/MIN
LUFTMOTSTÅND: 0.26
VIKTFÖRDELNING: 54% FRAM/46% BAK
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Det är inte varvtiderna som gör den LEGENDARISK. Inte heller accelerationen från 
0 till 100, eller vad det står på prislappen. Det grundläggande är en allt 
överskuggande noggrannhet – in i minsta detalj. Och en fast tro på att en äkta 
superbil ska kunna prestera på topp även i vardagen. Var som helst. När som 
helst. Så sofistikerad, men ändå så funktionell – i rätt händer kan den vända 
uppochner på hela bilvärlden. Nya Nissan GT-R. Med en historia av prestanda i 
absolut världsklass och målet att alltid bjuda på RENODLAD KÖRGLÄDJE.
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EN SUPERBIL 
SOM SKULPTERAR FARTVINDEN
Istället för att vara konstruerad efter aerodynamikens krav, skulpterar GT-R 

fartvinden efter sina egna behov och blir till en naturkraft i sig – en kraft som definitivt är att 
räkna med. Istället för att behandla vinden som sin fiende, gör GT-R den till sin vän. Detta gör 
den genom att framtill skapa en virvel som får luft att strömma till hjulen där den kyler 
bromsarna och svarar för ökad effektivitet.
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MILLIMETER FÖR MILLIMETER 
– FULLÄNDADE FORMER
Den smått besatta noggrannheten innebär att allt granskas minutiöst – in i 

minsta detalj. När de hängivna konstruktörerna hittade en energiförlust på 1% runt 
C-stolpen, var detta nog för att de skulle vässa pennorna och rita om den och ge den 
en ännu renare design.
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SOM EN HAJ 
I LUFTHAVET
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LUFTEN TROR INTE 
SINA ÖGON.
Det du ser är nya GT-R, en bil som otvetydigt har en potent 

utstrålning. Men för vinden ser den ut som en låg och exotisk skapelse med 
mittmotor, en bil som väl knappast kan rymma två personer, än mindre fyra? 
Teamet bakom Nissan GT-R detaljstuderade bilen i Lotus Groups vindtunnel i 
Europa i två år och ytterligare ett och ett halvt år på hemmaplan i Yoshitaka 
Suzuka för att fullända superbilens aerodynamiska magi.

BÄTTRE KYLNING MED HELT NYTT 
AVGASRÖR AV LÄTT TITAN (STANDARD).

BAKSPOILERN SKAPAR DOWNFORCE
FÖR ÄNNU BÄTTRE VÄGGREPP.

ETT LUFTMOTSTÅND (Cd) PÅ ENDAST 0,26
Med sin anknäbbsformade läpp fram, sina nydesignade C-stolpar och sina 
förlängningar på den undre stötfångarsektionen bak, skär sig GT-R nu fram 
genom luften.

160 KG AERODYNAMISK DOWNFORCE
Den nydesignade frontspoilern, förstärkta huven och de omformade 
tröskelpartierna alstrar mer downforce för att ge ännu bättre grepp, luftflöde och 
kylning. Teknik hämtad från racingvärlden ger en superb känsla av stabilitet, tillit 
och kontroll.

FÖRSTÄRKT FORMFAST HUV JÄMNAR UT 
LUFTFLÖDET I HÖGRE HASTIGHETER.

STÖRRE LUFTINTAG FÖR MER
KYLLUFT TILL MOTORN.
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HÅLLER SIG 
INOM 
RAMARNA
Ta dig en närmare titt 
så kan du se denna 
besatthet av 
noggrannhet in i 
minsta detalj med 
blotta ögat: diskreta 
förändringar som 
ökar tillförlitligheten, 
kontrollen och 
stabiliteten ännu mer. 

NY UTFORMNING PÅ HUVEN
Nu längre, med nydesignade 
scoops som förbättrar 
luftflödet till motorrummet.

FÖRSTÄRKT HUV
Nu styvare för att behålla
formen och alstra mer
downforce i höga hastigheter.

C-STOLPARNA FÖRLÄNGDA
Förhindrar virvelbildning och
ger ett renare luftflöde runt 
den övre delen av karossen.

LÄPP PÅ STÖTFÅNGAREN BAK
Minskar luftmotståndet bak och 
bidrar på så sätt till bättre kylning
av avgassystemet.

NY UTFORMNING PÅ TRÖSKLARNA
Förhindrar att luft dras in under 
bilen och förbättrar på så sätt 
sidvindsstabiliteten. Ger också
mer downforce.

BRYTER MOT 
ALLA REGLER
Det du inte kan se är lika 
imponerande.
Luft under bilen används 
för att skapa downforce 
som får GT-R att ligga 
ännu mer klistrad mot 
vägbanan samtidigt som 
vitala komponenter får 
bättre kylning.

DIFFUSORINSATS AV KOLFIBER BAK
Bidrar till att accelerera upp luften under 

bilen och leda den bort från GT-R – för 
bättre kylning och mer downforce.

FORMGJUTET 
VÄRMEBESTÄNDIGT 

UNDERREDESSKYDD
Bidrar till att accelerera upp 
luften under bilen för bättre 
kylning och mer downforce.

SLAGTÅLIGT 
UNDERREDESSKYDD AV 

POLYPROPEN FRAM
Fungerar som skydd för olika 

komponenter och leder också 
luftflödet bakåt. 

ÖPPEN SEKTION
Viktiga komponenter, däribland 

delar av avgassystemet, sitter 
placerade öppet för

maximal kylning.

UNDERREDESPANEL AV 
KOLFIBERFÖRSTÄRKT PLAST 

Bidrar till att accelerera upp luften 
under bilen – för bättre kylning och 

mer downforce på bakaxeln.

TRANSAXELSKYDD
Värmebeständigt skydd av 

pressad kolfiberväv ger bättre 
styvhet och mer downforce.

LUFTKANAL
Drar in luft för att kyla

transaxeln och avgassystemet.

DIFFUSOR BAK
Underlättar luftflödet under

bilen. Ger mer downforce.

Printa   |   Avsluta

Sida 1    |     Sida 2    |     Sida 3    |     Sida 4    |     Sida 5    |     Sida 6 

Inledning    |    Exteriör design    |    Interiör design    |    Teknologi och Prestanda    |     Lack och Interiörfärg



FÅR HJÄRTAT ATT KLAPPA FORTARE 
SÅ FORT DU SÄTTER DIG BAKOM RATTEN
Det här är en superbil som får dig att tappa andan – redan innan du 

kört en meter!  Gediget hantverk och förstklassigt skinn från en och samma hud är 
det som gör instrumentpanelen i GT-R så speciell. Nappan är noga utvald för 
perfekt färgmatchning och helt fri från minsta defekt. Eftersom panelen är mjukt 
böjd, krävs mindre stoppning, vilket förbättrar sikten och sänker vikten. Dessutom 
är den en ren fröjd för ögat – rena konstverket!
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HELT FÖRTROLLANDE.  
ÄVEN NÄR DEN STÅR STILLA.
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FULLÄNDAD UNDER ÅRTIONDEN AV NOGGRANNT ARBETE. 
FÖRDELARNA MÄRKER DU DIREKT.

   Varenda liten detalj i GT-R är helt enastående. Vrid på ett luftinsläpp så 
förstår du. Det är konstruerat och designat av en kvalitetsexpert för att fungera felfritt i 
många år. Vrid på någon av knapparna – känn hur den mjukt etsade ytan gör dem extra 
sköna att röra vid. Eller låt fingrarna följa de handsydda sömmarna på det smidiga lädret 
– en lustfylld upplevelse. 

   Lyx och komfort som matchar prestandan. Ta t.ex. stolarna fram i GT-R – 
lättare för att öka effekt/vikt-förhållandet, och nykonstruerade för ännu bättre komfort 
och stöd för kroppen. Finns i semianilinläder.
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ELEGANT LJUD I TOPPKLASS
Ljudanläggningen Bose® audio system, som är bestyckad med 11 högtalare, är 

framtagen speciellt för GT-R.  De gjutna aluminiumstrukturerna i dörrarna och bakom 
baksätet gör inte bara karossen otroligt styv utan passar också perfekt för montering av 
högtalarna, för ett optimalt ljud i kupén. Mellan baksätena sitter dubbla subwoofers som 
även dessa är utvecklade speciellt för GT-R. De sitter vinklade för att matcha bilens egen 
ljudbild och använder bagageutrymmet som en gigantisk baslåda. 

Som skön musik för öronen är det också att höra att GT-R med all önskvärd 
tydlighet bevisar att en bil visst kan ha hisnande prestanda och ändå vara 
praktisk i vardagen. Med sina båda säten bak och sitt rymliga bagageutrymme 
kan GT-R vara mer än din superbil – den kan vara din enda bil.
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SUDDAR UT GRÄNSEN MELLAN  
VAR FÖRAREN SLUTAR OCH GT-R BÖRJAR.
Noggrannhet in i minsta detalj gör att man genast känner sig hemtam i Nissan GT-R. 

Antalet fysiska knappar har halverats och alla reglage är enkla att nå och intuitiva att använda. Allt 
för att man ska behöva ta ögonen från vägen så kort tid som möjligt – och för att ta körglädjen till 
nya höjder!

LCD-DISPLAY
Den helt nydesignade, 8 tum stora multi-touch-displayen 
i GT-R kan visa all information du behöver på ett och 
samma ställe, inklusive info från ljud- och 
navigationssystemen och från 
multifunktionsdisplaysystemet som föraren själv kan 
konfigurera.

DYNAMISKA KÖRLÄGEN
För körning på bana, vanliga vägar och allt däremellan: 
GT-R bjuder på 3 olika körlägen för snabb anpassning av 
växellådans, dämpningens och VDC-systemets 
karakteristik. Superflexibel superbilsprestanda – allt som 
behövs är en knapptryckning.

DISPLAY COMMANDER
Med Display Commander 
kan du styra olika 
funktioner via 8»-multi-
touch-pekskärmen. Vrid 
på reglaget eller för det 
till vänster eller höger för 
att skrolla igenom alla 
menyer eller för att flytta 
runt olika sektioner på 
displayen.
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DEN VIRTUELLA OCH VERKLIGA VÄRLDEN    
I SKÖN FÖRENING
Precis som allt annat när det gäller GT-R, präglar nytänkande också 

Nissans arbete med hur informationen bäst ska presenteras för föraren. Flera olika 
visningslägen (s.k. ”vyer ”), som är mycket enkla att växla mellan, ger omedelbar 
feedback om viktiga prestandaparametrar.

Ett talande bevis på det prestandafokus som GT-R har, är den vy som är 
förval från fabrik: här finns ett tidtagarur som man styr via reglage på ratten. Du 
kan t.o.m. spara dina varvtider på ett USB-minne via något av de båda uttagen på 
mittkonsolen. 

5 konfigurerbara parametrar gör att du kan organisera viktig 
information om motorprestandan, accelerationen och broms-G-krafterna efter eget 
tycke och smak.

ANPASSAD VY 1
Håll ett öga på motorn 
genom att visa turbotrycket, 
oljetemperaturen och 
oljetrycket.

ANPASSAD VY 2
Känn kraften! Övervaka 
accelerations-G-krafterna, 
turbotrycket och 
gaspådraget.

ANPASSAD VY 3
Håll koll på avstånden. 
Kontrollera nuvarande och
tidigare bränsleförbrukning 
och räckvidd.

ANPASSAD VY 4
Idealisk för krävande körning. 
Håll ett öga på kylvätske-, olje- 
och 
växellådsoljetemperaturerna.

ANPASSAD VY 5
Övervaka chassidynamiken, 
t.ex. G-krafterna vid 
kurvtagning eller totalt, 
liksom hur bromspedalen 
används.

TIDTAGARUR – FÖRINSTÄLLT 
FRÅN FABRIK
Styrs via reglage på ratten 
så att du slipper släppa den 
med händerna.
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VISIONER. ENGAGEMANG.  
        PASSION.
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HANDGJORDA AVGASRÖR
I dessa tider av massproduktion, visar GT-R hur otroligt viktigt det 

är med gedigen hantverksskicklighet. P.g.a. motorns extremt potenta 
prestanda, krävdes extra kylning av avgaserna. Lösningen var att använda 
titan – en metall som är notoriskt svårbearbetad. Det standardmonterade 
titanavgasröret på GT-R är tillverkat för hand av erfarna specialister och 
monteras också för hand på varje bil – ett rent konstverk.
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1MÄNNISKA/
MOTOR 

MÄSTERLIG – FRÅN START TILL MÅL
För att med blotta ögat se den passion som ligger inbakad i 

GT-R:s gener, lyft på huven! Det är endast 5 hantverksmästare i världen som 
tillåts montera samman denna motor. Allt sker för hand. ”Takumi” är den 
japanska termen för  ”mästare ”; en hantverkare som utvecklat sin 
yrkesskicklighet under åratal av hårt arbete och stort engagemang. Med 
tillsammans mer än 100 års erfarenhet av motorbyggen, utmärks våra 
takumis av en mycket stark passion.

En GT-R-motor sätts samman av en och samma mästare, vars 
namn finns ingraverat på en liten plakett på mästerverket och blir till ett 
garantibevis för perfektionen, då varje takumi noga kvalitetsgranskar varenda 
ingående komponent. ”Vi lägger vår själ i varje motor vi sätter samman, och 
hoppas kunna överföra samma passion till våra kunder.”

4MÄSTERLIGA 
FÖRARE

MÄSTERLIG – FRÅN 0 TILL 300 KM/H
För att skapa en bil som överträffar sig själv inte bara på bana 

utan också på vanliga vägar, oberoende av väderförhållandena, och vara lika 
givande för nybörjare som för rutinerade proffs, använde vi våra ”AS class 
”-förare – de bästa testförarna på Nissan. 

Var och en av dessa bidrog med sina specialistkunskaper och 
spelade en viktig roll i varje enskild fas, från ”autobahn”-experten som kör i 
hastigheter över 300 km/h till den expert som testade GT-R:s förfining under 
lite mer vardagliga förhållanden, som t.ex. över gupp, tjälskott eller brunnslock, 
på vår testbana.  På Nürburgring, som bjuder på extremt tuffa utmaningar, lät 
vi förare med erfarenhet från tusentals varv runt banan (internt kallade 
”ringmeisters”) svara för utvecklingsarbetets tester.
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Dubbla kopplingar. Ingen kopplingspedal. 
Blixtsnabba växlingar. Inuti Nissan GT-R:s 
6-växlade låda, samarbetar de båda kopplingarna 
med varandra. När bilen kör på en udda växel (1:an, 
3:an eller 5:an), är den jämna växeln (2:an, 4:an eller 
6:an) redan  ”förvald” och står redo att ta över 
omedelbart. Växellådan är så intelligent att den 
ger mellangas för att matcha varvtalet då man 
växlar ned. Din vänstra fot kanske inte får så 
mycket motion, men du kommer att ha grymt kul 
när du växlar din  GT-R.

Nära till hands: De 
nydesignade växlings-
paddlarna på ratten ser till att 
du alltid kan växla snabbt och 
smidigt, oberoende av 
rattutslaget.

VÄXLAR MED DUBBLA KOPPLINGAR – 
PÅ BLINKSNABBA 0,15 SEKUNDER
Ju längre tid en växling tar, desto mindre kraft förs ned i 

vägbanan. För maximal acceleration klarar GT-R:s paddelstyrda, 
6-växlade sekventiella växellåda med dubbla kopplingar därför av 
växlingarna på endast 0,15 sekunder i R-läget – nästan lika snabbt som 
en blinkning med ögat. 0.15

SEKUNDER
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570 HÄSTAR – ALLA PÅ SPRÅNG I 
SAMMA RIKTNING.
GT-R kombinerar ett enormt grepp med förfiningen hos 

en äkta Grand Touring-modell. Upphängningen filtrerar effektivt 
bort ojämnheter och andra störningar men ger dig hela tiden all 
den feedback du behöver. För att göra bilen extra lättmanövrerad i 
t.ex. stadstrafik, bjuder styrningen mindre motstånd i lägre 
hastigheter, samtidigt som den ger dig den precision du vill ha.  Allt 
sammantaget resulterar detta i en superb balans – en adrenalinkick 
och en känsla av full tillit när du med 570 fullblodshästar klipper 
kurvorna med full kontroll.

Nissan GT-R:s vägkramande aerodynamik och effektiva 
bromsar gör att du kan ta mer fart med dig in i kurvorna. Men den 
viktigaste faktorn bakom snabbheten är 4-hjulsdrivningens 
förmåga att föra ner kraften mycket snabbare i en kurva. De som 
kör en bakhjulsdriven bil får vanligtvis vara snälla och vänta tills de 
kommer ur kurvan innan de kan gasa på igen.

| | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | || | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

En del anser att en statisk balans på 50/50 är den perfekta viktfördelningen för bilens 
vägegenskaper. Men konstruktörerna på Nissan har upptäckt att det idealiska statiska 
viktförhållandet snarare ligger på 54% fram och 46% bak. I just det ögonblick som föraren 
accelererar ut ur kurvan, förskjuts viktfördelningen bakåt och blir ca 50/50. Detta innebär att 
däcken får bättre kontakt med underlaget – för bättre acceleration, snabbare kurvtagning och 
en körkänsla som är helt unik för GT-R.

DDDDDDDDDDDYYYYYYYYYYYNNNNNAAAAAAAMMMIIIIISSSSSKKKKKKK BBBAAALLAANNSS
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Även konstruktionen av de punkteringsskyddade 
högprestandadäcken Dunlop SP Sport MAXX GT600 DSST CTT 
på GT-R visar på noggrannhet in i minsta detalj: ett litet, extra 
gummisegment i mönstret gör att de får mer kontakt och 
stabilitet i kurvorna – för en ännu starkare känsla av säkerhet 
och precision.

BAKOM HASTIGHETEN LIGGER SÅ MYCKET 
MER ÄN BARA HÄSTKRAFTERNA
Motoreffekt och vridmoment i all ära, men imponerande 

bromsförmåga och vägegenskaper är den viktigaste nyckeln till att kunna köra 
snabbt. Titta längre än till de stora bromsskivorna (390 mm fram, 380 mm bak), så 
kommer du att se att Nissan hämtat ett par av racingvärldens bästa idéer och 
överfört dem till GT-R. 

Bromsarna har 6-kolvsok fram och 4-kolvsok bak för jämnare 
bromskraft – något man annars förväntar sig endast på renodlade tävlingsbilar. 
För extrem styrka parad med låg vikt, är bromsoken framställda ur ett enda 
aluminiumstycke (”monoblock”).

Värme är alla bromssystems fiende nummer ett.  Man kan ofta se att 
bromsskivorna på tävlingsbilar är så varma att de glöder. Nissan GT-R:s borrade 
skivor är försedda med sinnrika, diamantformade ventilationsräfflor för att leda 
bort värme, medan en flytande skiva gör att den yttre skivan kan expandera ut 
från navet vilket minskar risken för att den ska slå sig.

Printa   |   Avsluta

Sida 1    |     Sida 2    |     Sida 3    |     Sida 4    |     Sida 5    |     Sida 6    |     Sida 7    |     Sida 8    |     Sida 9    |     Sida 10    |     Sida 11    |     Sida 12    |     Sida 13 

Inledning    |    Exteriör design    |    Interiör design    |    Teknologi och Prestanda    |     Lack och Interiörfärg



46 MILJONER SNÖTÄCKTA KVADRATKILOMETER VARJE ÅR. 
1 SUPERBIL LÅTER DIG HA KUL PÅ DEM.

När det börjar bli halt på vägarna får de flesta 
superbilar snällt stanna i garaget, eller så beger de sig snabbt 
till varmare trakter. GT-R är begåvad med ett av de mest 
avancerade 4-hjulsdrivningssystem en personbil någonsin 
utrustats med. Kombinerad med ett lika avancerat ESC-system, 
blir resultatet en enastående känsla av säkerhet – och betyder 
också fler racingdagar per år i din kalender. 

Med tonvikt på bakhjulen. Istället för den 
traditionella 50/50-fördelningen av motorns drivkraft mellan 
fram och bakaxeln, är Nissan GT-R:s elektroniskt styrda 
4-hjulsdrivning konstruerad så att den kan leverera upp till nära 
100% av den tillgängliga drivkraften till bakhjulen och kan skicka 
50% av den till framhjulen. Det här ger samma körkänsla och 
respons som med en bakhjulsdriven bil – den karakteristik som 
professionella tävlingsförare och seriösa racingentusiaster 
föredrar – samtidigt som det ger samma kontroll och samma 
känsla av säkerhet som endast en 4-hjulsdriven bil kan erbjuda.
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FÖR DE VERKLIGA 
FANATIKERNA
Track Edition, den vässade versionen av 

redan blixtsnabba GT-R, bjuder på utrustning som 
håller tävlingsklass, t.ex. NISMO-fälgar, NISMO-avstämd 
upphängning och ett speciellt bindemedel i karossen 
som gör den extra styv. Utvändigt ser en bakspoiler i 
kolfiber till att ge downforce. Att den är en fröjd också 
för ögat gör ju inte saken sämre. Invändigt ger den 
unika röda och svarta klädseln och det fantastiska 
stödet och greppet i Recaro-stolarna fram en ännu 
starkare upplevelse.
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GUIDE TILL GT-R:S TOPPRESTANDA

M O T O R

VR38 dubbelturbomotor 
En motor som är konstruerad för att uppfylla vår tids krav på en 
superbil. VR38 är en högprestandamotor som ändå lyckas snåla 
med bränslet och tänka på miljön.

IHI integrerad turboladdare
En IHI-turboladdare sitter monterad på respektive cylinderbank. 
Genom att bygga ihop grenröret och turboladdaren till en enhet, 
optimeras insuget och utblåset perfekt. En större laddluftkylare har 
installerats för mer effektiv kylning. För att säkerställa att ingen 
turbofördröjning uppstår när vridmomentet höjs, används 
elektronisk precisionsstyrning.

570 hk
Helgjutet cylinderblock och stegramskonstruktion
Cylinderblocket är helgjutet och förstärkt av en 
stegramskonstruktion som ger vevaxeln extra stöd – en viktig detalj 
vid ett så mäktigt vridmoment som det här är tal om. Oljetråget och 
ventilkåpan är tillverkade i en magnesiumlegering som gör dem 
både starka och lätta. 

Separata insugnings- och avgassystem
För högre effekt och bättre respons än hos en vanlig sugmotor, har 
vardera sidan av VR38 sin egna turboladdare, laddluftkylare och 
katalysator. Genom att använda separata insugnings- och 
avgassystem för respektive sida av V6:an, ökas insugets luftflöde 
och utblåsets mottryck minskas.

Plasmabelagda cylinderlopp
Cylindrarna har plasmabelagda lopp istället för vanliga 
gjutjärnsfoder. Detta förbättrar kylningen, minskar friktionen och 
sänker vikten samtidigt som motoreffekten maximeras och 
bränsleförbrukningen sänks. Jämfört med gjutjärnsfoder, minskas 
totalvikten med ca 3 kg. 

Oljekylare med termostat
För optimal styrning av motorkylningen, använder VR38 ett 
termostatstyrt oljekylningssystem. En returpump hjälper till att 
upprätthålla oljeflödet till turboladdarna, även vid de starka 
G-krafter i sidled som uppnås vid körning på bana.

DEN PERFEKTA MIXEN AV 
STORLEK OCH KRAFT

VÄ X E L L Å D A

Layouten för GT-R:s Premium Midship-plattform (PM) placerar 
växellådan, momentfördelaren och slutväxeln längst bak på bilen, 
utan användning av traditionella kardanrör. Det gör att 
upphängningen kan arbeta individuellt och optimerar också 
däckgreppet i kurvorna. Detta har gjort det möjligt att använda 
världens första individuella 4WD-transaxel. Ingående och utgående 
axlar är lutade och tillplattade för att sänka tyngdpunkten och 
därmed ytterligare förbättra köregenskaperna.

Torrsumpssmörjning 
För att trygga smörjningen i 
växellådan, även vid snabb 
kurvtagning med höga 
G-krafter, används 
torrsumpssmörjning. Detta 
system sprejar växellådsolja 
direkt på dreven, vilket minskar 
friktionen och ökar 
driftsäkerheten.

GR6
VÄRLDENS FÖRSTA 
INDIVIDUELLA 
4WD-TRANSAXEL BAK 

4-HJULSDRIVNINGEN 
ATTESA E-TS
ATTESA E-TS är ett drivsystem 
som lägger tonvikten på 
bakhjulen och kan variera 
fördelningen av motorkraften 
från 0:100 till 50:50 beroende 
på hastigheten, accelerationen 
i sidled, rattutslaget, 
hjulspinnet, underlaget och 
girhastigheten. Ett speciellt 
GT-R-system mäter skillnaden 
mellan önskad girhastighet, 
beräknad på styrvinkeln, och 
faktisk girhastighet (som mäts 
av en girhastighetsgivare och 
av G-kraftsensorn) och justerar 
vridmomentsfördelningen för 
att hjälpa föraren att hålla 
önskad linje.

Scratch Shield och skyddslager mot stenskott 
Med tanke på de hastigheter GT-R kan komma upp i, kan även den 
minsta sten orsaka betydande skador på bilens lack. För att GT-R 
alltid ska se lika ny ut, är den övre delen av grillen och fronten på 
stötfångaren bak lackade med ett innovativt lager till skydd mot 
stenskott. De är just dessa ställen som är mest utsatta för stenskott 
när man kör. Bilens lack skyddas också av två lager klarlack samt i 
vissa kulörer av Scratch Shield, en klarlack som är mer reptålig 
jämfört med traditionella klarlacker och på så sätt bidrar till att bilen 
kan se ny ut längre. Lacken kan dessutom reparera mindre repor 
själv, och praktiskt taget återställa ytan i ursprungligt skick. Nya 
GT-R kan fås i den nya, fräcka färgen ”Katsura Orange”.

LED SUPER-WIDE-BEAM-STRÅLKASTARE.  
HELT ENKELT BANBRYTANDEExtremt effektiv aerodynamik 

Med inspiration från Nismo, har GT-R:s former modifierats och 
uppdaterats med karosskomponenter som har till uppgift att 
minimera luftmotståndet och maximera flödet av kylluft – för 
högsta effektivitet i alla lägen.
- Undre spoiler fram 
- Frontöppningen
- Huven
- Trösklarna
- C-stolparna
- Stötfångaren bak
Aerodynamik har varit ett centralt tema vid utvecklingen av GT-R. 
Rent generellt kan man säga att ju mindre 
luftmotståndskoefficienten är, ju mindre blir bilens downforce (en 
kraft som förbättrar greppet och vägegenskaperna). Tack vare 
GT-R:s Premium Midship Package, skapar GT-R kraftfull downforce 
samtidigt som luftmotståndskoefficienten (Cd) ligger på superlåga 
0,26. Och genom att använda aerodynamiken för att aktivt kyla 
drivlinan och bromsarna, förbättras också den totala prestandan.

K A R O S S

Hybridkaross 
Det är en kombination av flera olika material – 
kolfiber, formgjuten aluminium och stål – som gör 
karossen på GT-R så stark.

Formgjutna aluminiumpaneler i dörrarna används för att styva upp 
karossen ytterligare och för att minska deformationen vid en 
krasch. Formgjuten aluminium används även för fjäderbenshusen 
och i framvagnsupphängningen. För extra styvhet är 
upphängningens stödbalk dessutom tillverkad i kolfiberkomposit 
armerad med aluminium i en bikakestruktur.

De nya strålkastarna, utvecklade speciellt för GT-R, innehåller 4 LED-
enheter som åstadkommer ett extremt naturligt ljus, mycket likt 
dagsljuset, samtidigt som de lyser upp en större yta. Ljuskäglorna 
från super-wide-beam-strålkastarna lyser upp ett bredare område 
framför bilen vilket förbättrar sikten, speciellt i kurvorna. Super-wide-
beam-strålkastarna har en så enorm räckvidd att dimljus inte längre 
behövs. Och de 3 extra reflektorerna gör att ett större område lyses 
upp på sidorna av bilen – utan att mötande trafikanter bländas.

Hyper-LED-varselljus
För att GT-R också ska synas bättre, har den utrustats med Hyper-
LED-varselljus. Trots att de är små, är dessa LED-lampor så starka 
att de är mycket lätta att se även i dagsljus.

A E R O DY N A M I K
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GUIDE TILL GT-R:S TOPPRESTANDA

C H A S S I

Den avancerade, individuella hjulupphängningen sitter monterad i 
6 punkter på subramar fram och bak. Det speciella 
dämparsystemet Bilstein DampTronic kan justeras av föraren och 
använder information från flera olika fordonssystem för att ge 
rätt dämpning och hög kontroll i olika körsituationer.

Även chassit har vidareutvecklats och ger nu en ännu mer uttalad 
”klistrad-mot-vägen”-känsla och ännu bättre vägegenskaper i 
höga hastigheter. Länkbussningen fram har flyttats, och tack vare 
en ny krängningshämmare har krängningscentrum fram kunnat 

sänkas. Dessutom har specifikationerna för 
fjädring och dämpare ändrats för att sänka 
bilens tyngdpunkt.

Det finns 3 olika inställningar av DampTronic-
systemet för föraren att välja mellan: – ”Normal”, 
”Comfort”, för maximal komfort, samt ”R”, för 
sportig körning. Upphängningen har fintrimmats 
för att ge en mjukare, mer förfinad åkkomfort 
samtidigt som däckens förmåga att behålla 
kontakten med underlaget förbättras. Systemet 
är extremt avancerat – den elektroniska 
styrningen av dämpningskrafterna använder sig 
av 11 olika typer av fordonsdata i sina processer.

GT-R är skodd med Dunlop SP Sport Maxx GT 
600 DSST CTT som har ultrahög prestanda, är 
kvävefyllda, punkteringsskyddade och 
konstruerade för att matcha 
chassikarakteristiken. Standardstorleken är 
255/40ZRF20 fram resp. 285/35ZRF20 bak.

Nya Nissan GT-R:s smidda, styva 20”-aluminiumfälgar, tillverkade av 
RAYS, är räfflade på insidan. Detta minskar risken för att däcket ska 
slira runt fälgen vid snabb acceleration eller hård inbromsning. 
Fälgarna har en nästan helt svart finish (”premium dark”) som ger 
bilen en högklassig högprestandalook.

380mm  
BROMSSKIVOR

För bilens bromsförmåga svarar 
ett högprestandabromssystem 
som Nissan tagit fram speciellt 
för GT-R. Här ingår bl.a. Brembo 
monoblock 6-kolvs- (fram) och 
4-kolvsok (bak). Borrade, 
flytande, dubbla bromsskivor 
(390 mm fram, 380 mm bak) från 
Brembo och belägg av stål med 
låg kolhalt minimerar fadingen 
och svarar för en bromsförmåga 
med imponerande bett. På 
sedvanligt racingmanér är 
bromsoken monterade radiellt 
för att minimera okens rörelse 
under extrem inbromsning.

BROMSOKEN ÄR 
TILLVERKADE UR ETT 
ENDA STYCKE ALUMINIUM 
(”MONOBLOCK”)

S E T U P - K N A P P E N

Själva knutpunkten för GT-R:s prestanda. Detta system gör det möjligt 
att justera inställningarna, var som helt och när som helst. En enkel 
knapptryckning är allt som behövs. Växellådan, stötdämparna och 
VDC-systemet har alla 3 lägen: ‘R, ‘NORMAL och ett¬ individuellt läge 
för vart och ett av systemen. Tillsammans med möjligheten att välja 
mellan manuell eller automatisk växling, ger de föraren tillgång till 
imponerande prestanda och kontroll – inte bara på bana utan också 
på vanliga vägar, i regn som på snö, på guppiga vägar som i stan.

FRÅN VÄG TILL 
BANA MED EN 
ENKEL 
KNAPPTRYCKNING.

bypass-ventil som får avgasljudet att dämpas betydligt – helt 
perfekt vid t.ex. körning i stan.

LJUDDÄMPNING
Nya GT-R använder flera olika lösningar för att minimera oönskat 
ljud. Vindrutan är akustiskt avstämd för att absorbera oönskade 
frekvenser, och bakom instrumentpanelen döljer sig ljuddämpande 
isolering. GT-R har nu dessutom utrustats med innerskärmar bak 
för att minska däcksbruset i kupén.

SÅ AVANCERAD ATT DEN T.O.M. KAN GÖRA DIG 
TILL EN BÄTTRE FÖRARE.

Multifunktionsmätare
På mittdisplayen, en 8”-LCD-monitor, visar multifunktionsmätaren 
fordonsstatus och körlogg. När man kör på bana, visar systemet 
mekanisk information för att föraren ska ha full koll på bilens 
aktuella status. Broms- och styrdisplayen visar motsvarande logg 
över de laterala och vertikala G-krafterna i 20 sekunder. En 
inspelnings-/uppspelningsfunktion gör att man kan se hur man 
klarade att kontrollera bilen i kurvorna eller i vilken utsträckning 
onödiga rörelser förekom – information som kan ligga till grund för 
en finslipning av körtekniken.

L J U D F U N K T I O N E R

Active Noise Cancellation hjälper till att eliminera oönskat ljud från 
drivlinan i kupén. I kombination med Active Sound Enhancement, 
som jämnar ut och förstärker motorljudet i kupén, kan du njuta av 
det maffiga GT-R-ljudet som aldrig förr.

AVGASRÖR MED 
VOLYMKONTROLL
TITAN-AVGASRÖR MED SPECIELL INSTÄLLNING FÖR 
STADSTRAFIK

Det kanske inte är alltid du vill låta det mäktiga motorvrålet dra 
blickarna till din GT-R.  Via ett reglage kan du därför styra en 

Kombiinstrumentet har kugghjulständer som motiv. Varvräknaren 
sitter placerad i mitten. Längst upp till höger sitter en stor 
växellägesdisplay som hjälper föraren vid körning på bana genom 
att vara snabbt avläsbar.

F Ö R A R P L AT S E N
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GUIDE TILL GT-R:S TOPPRESTANDA

TCS TRACTION CONTROL SYSTEM (TCS)
Man kan ha hur mycket motorkraft som helst, 
men utan grepp i underlaget är den värdelös. 
Så när antispinnsystemet TCS känner av att 
ett hjul börjar slira, svarar det genom att sänka 
gaspådraget. Det hjälper bilen att återfå 
greppet – och dig att behålla kontrollen.

VDC VEHICLE DYNAMIC CONTROL (VDC)
GT-R:s avancerade VDC-system hjälper dig 
att hålla bilen i det tänkta spåret när du kör i 
R-läget. Systemet fördelar ut mer kraft på 
respektive hjul när det upptäcker tendenser 
till över- eller understyrning och hjälper dig 
köra med överlägsen dynamik och kontroll.

S Ä K E R H E T

Vi vill att du ska känna fullt förtroende, var du än kör. Nissans 
övergripande säkerhetsfilosofi – Safety Shield® – styr utformningen och 
utvecklingen av alla bilar vi tillverkar.

ZONINDELAD KAROSS
OMGER DIG MED ETT STARKT SKAL 

Ibland går en kollision inte att undvika. Men Nissans zonindelade 
karosskonstruktion Zone Body gör det säkrare för alla ombord.  
Genom att kombinera energiupptagande delar med ett höghållfast 
passagerarutrymme, erbjuder denna avancerade 
karosskonstruktion maximalt skydd för dig och dina passagerare.

6
KROCKKUDDAR 

STANDARD

 AVANCERAT SKYDD
Nissan Advanced Air Bag System består av 
2-stegskrockkuddar fram samt sensorer för 
säkerhetsbälten och om det sitter någon 
passagerare i sätet. GT-R levereras också med 
sidokrockkuddar fram (monterade i sätena) och 
takmonterade sidoskrockgardiner som skyddar 
huvudena på de i framsätet.

SÄKERHETSBÄLTEN MED 
BÄLTESSTRÄCKARE
BÄLTESSTRÄCKARE

Bältessträckarna drar åt säkerhetsbältet om krockkudden fram löser 
ut. Om kroppen skulle trycka för hårt mot bältet, minskar en 
bälteskraftsreducerare spänningen genom att släppa ut lite bälte.

ABS LÅSNINGSFRIA BROMSAR (ABS)
Vid plötsliga inbromsningar, pumpar ABS-
systemet bromsarna snabbt för att förhindra 
att hjulen låser sig och hjälper dig på så sätt 
att behålla kontrollen över bilen.

EBD ELEKTRONISK 
BROMSKRAFTSFÖRDELNING (EBD)
GT-R:s elektroniska bromskraftsfördelning 
övervakar viktfördelningen och justerar 
bromskraften bak för att kompensera för 
tillkommande vikt i form av passagerare 
eller last.

Printa   |   Avsluta

Sida 1    |     Sida 2    |     Sida 3    |     Sida 4    |     Sida 5    |     Sida 6    |     Sida 7    |     Sida 8    |     Sida 9    |     Sida 10    |     Sida 11    |     Sida 12    |     Sida 13 

Inledning    |    Exteriör design    |    Interiör design    |    Teknologi och Prestanda    |     Lack och Interiörfärg



*Anti Scratch

M = METALLIC

S = SOLID

SP = SPECIALLACK

Katsura Orange _SP_ EBG*

Gun Metallic _M_ KAD

Vibrant Red _ S_ A54*

Pearl Black_M_ GAG*

Pearl Blue _M_ RAY*

Pearl White _M_ QAB*

Ultimate Silver _SP_ KAB*

GT-R – VÄLJ LACK

B

A
C

D

Svart läder/mockainlägg

Svart/Tan semianilinläder  
Prestige

Svart semianilinläder   
Prestige

Svart/Red Amber semianilinläder 
Prestige

Svart/elfenbensfärgat semianilinläder  
Prestige

Svart läder/röda inlägg, kontrasterande sömmar  
Track Edition 

GT-R – VÄLJ INTERIÖRFÄRG

MÅTT

A: Längd: 4.710 mm

B: Hjulbas: 2.780 mm

C: Bredd: 1.895 mm

D: Höjd: 1.370 mm
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GRATIS FORDONSKONTROLL

FRI LÅNEBIL
PRISGARANTI PÅ SERVICE

FÖRLÄNGD NISSAN ASSISTANCEVÅRT LÖFTE. DIN UPPLEVELSE.

DET FINNS INGEN TIDSGRÄNS FÖR HUR LÄNGE DU KAN DRA FÖRDEL AV VÅRA LÖFTEN. OM DU GÅTT MED I VÅRT 
PROGRAM YOU+NISSAN OCH VILL BLI TILLTALAD PÅ ETT UPPRIKTIGT, ÖPPET OCH ÄRLIGT SÄTT, KOMMER VI ATT TA 

HAND OM DIG PÅ BÄSTA SÄTT. ALLTID. DET ÄR VÅRT LÖFTE.

Följ Nissan GT-R på:

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara rätt vid trycktillfället ( juni 2016). Denna broschyr innehåller 
bilder på prototypbilar som förevisats på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter, förbehåller sig 
Nissan Europe rätten att när som helst förändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. Nissans återförsäljare 
kommer snarast möjligt att informeras om alla sådana ändringar. Tala med din Nissan-återförsäljare för att få den senaste informationen. Av 
trycktekniska skäl kan de kaross- och klädselfärger som visas i broschyren avvika något från de faktiska. Samtliga rättigheter förbehålles. 
Reproduktion av hela, eller delar, av denna broschyr är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Nissan Europe.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY16 GT-R BROCHURE 06/2016 – Tryckt i EU.
Skapad av DESIGNORY, Frankrike och producerad av EG+ WORLDWIDE – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Välkommen att besöka oss på: www.nissan.com/gt-r

ÅF-stämpel:
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