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NISSAN NT400 CABSTAR – DEN BÄSTA 
LÖSNINGEN FÖR DIN VERKSAMHET
NT400 CABSTARS FANTASTISKA EGENSKAPER gör den till en populär lastbil för 
alla typer av företag, från egenföretagare till stora koncerner. Den är utvecklad för att skapa 
maximal effektivitet och lönsamhet i din verksamhet. Bland annat genom låga totalkostnader, 
maximal lastkapacitet och utmärkta köregenskaper i ett kompakt format.

3,5 – 4,5 T GVW 
ENKEL- OCH DUBBELHYTT

TVÅ AXELAVSTÅND 

Nissan NT400 CABSTAR fi nns i fl era olika versioner, vilket innebär 
att det alltid fi nns en som passar dina transportbehov. Med två olika 
axelavstånd (2,9 m resp. 3,4 m) är det enkelt att fatta ett klokt beslut 
för ditt företag. NT400 CABSTAR har en effektiv motor som drar 
22% mindre bränsle än föregående generation. Du kan få den med 
enkel- eller dubbelhytt och chassit ger dig möjlighet att bygga bilen 
exakt efter dina behov.  
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SMART, MODERN OCH UTRYMMESEFFEKTIV – 
NT400 CABSTAR:s design resulterar i en generöst 

rymlig hytt och ett stort lastutrymme på en förvånansvärt 
kort hjulbas.

NYA NT400 CABSTAR:s kompakta kaross och rymliga 
interiör gör den till en fullfjädrad transportbil konstruerad 

för arbete på vägarna.

EFFEKTIVISERAR DET 
DAGLIGA ARBETET

KOMPAKT
LEDANDE LAST/LÄNGD OCH

MODERN

DESIGN
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EN VÄLKOMNANDE 
ARBETSPLATS

NYA NT400 CABSTAR är en fantastiskt bekväm arbetsplats. Trots de 
kompakta yttermåtten erbjuder hytten generöst med utrymme – både för 

benen samt i höjd och bredd. Stolarna är speciellt konstruerade för att ge 
komfort på hög nivå även under långa och krävande arbetspass.

RYMLIG INTERIÖR 
OCH KOMPAKT EXTERIÖR
Den extra stora vindrutan erbjuder härlig sikt. Resultatet 
är en mer avslappnad miljö där du alltid känner att du har 
full kontroll.
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BÄTTRE SIKT OCH ÖVERBLICK
TEKNISKA INNOVATIONER gör jobbet enklare. Det tydliga kombiinstrumentet i nya NT400 CABSTAR 
visar detaljerad information och är kopplad till en multifunktionsdator som ger data om oljenivåer och 
oljekvalitet, bränsleförbrukning och kvarvarande körsträcka innan det är dags att fylla på bränsle eller olja igen.

Tack vare det integrerade infotainmentsystemet i NT400 CABSTAR 
med Bluetooth- och USB-anslutning kan du hålla kontakt med ditt 

nätverk även när du är ute på vägarna. Sköt ditt pappersarbete 
direkt i bilen med hlälp av god ergonomi och lättillgängliga 

förvaringsutrymmen – allt för att öka din effektivitet. 

AC - LUFTKONDITIONERING
FJÄRRSTYRT CENTRALLÅS
14 FÖRVARINGSUTRYMMEN
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145 HK-MOTORN ger tillräckligt med kraft till den 
6-stegade växellådan för att ta dig upp för branta backar 
med full last. Som ett alternativ till den standardmonterade 
bakaxeln kan du välja ett kort sista utväxlingsförhållande 
- passar perfekt för tunga transporter. Du kan också välja 
en diff-spärr* (Limited Slip Differential), som ser till att 
hjulen fortsätter att driva trots att ett av bakhjulen tappar 
greppet på till exempel is eller lera.

MED EURO5B-motorn på 2,5 LITER, har nya NT400 
CABSTAR tagit både uteffekt och ekonomi till en helt ny 
nivå. De common rail-insprutade dieselmotorerna 
levererar upp till 145 hk/350 Nm. De avancerade 
motorerna, som är extremt tysta och bränslesnåla, är 
speciellt konstruerade för transportbilar.

Nu är dieselpartikelfi lter standard på alla Euro5-motorer. Genom att 
minska utsläppen av partiklar blir dina transporter än mer 
miljöanpassade. Det fi nns två regenereringslägen: Autoregenerering 
och manuell regenerering (via en knapp på instrumentpanelen).
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MER AVSLAPPNAD 
KÖRNING
MINDRE TRÖTTANDE: NT400 CABSTAR minskar stressen, ökar prestationsförmågan och gör körningen bekväm.

VÄNDCIRKEL:

10,8M 
NT400 CABSTAR ÄR UTRUSTAD för att göra körningen 

enkel och problemfri. De kompakta yttermåtten och vändcirkeln 
(från 10,8 meter mellan trottoarkanter, beroende på hjulbas) gör 

den enkel att köra och parkera på trånga platser. Den 
individuella hjulupphängningen och den servostyrda kuggstångs-

styrningen svarar för en trygg känsla i alla hastigheter.

Hjälp vid start i backe förhindrar 
att bilen rullar bakåt när du ska 
starta i en uppförsbacke.
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SÄKERHET GENOM 
STYRKA OCH SMIDIGHET

Att du sitter säkert och att lasten är fast förankrad är högsta prioritet. 
Standardmonterade säkerhetsfunktioner som till exempel VDC (Vehicle 
Dynamics Control) och TCS (Traction Control System), ser till att du inte 
tappar kontrollen genom att bromsa något av hjulen vid risk att det ska 
slira på halt underlag. För optimal inbromsning och stabilitet fi nns ABS 
(Anti-lock Braking System) med EBD (Electronic Brakeforce Distribution) 
tillsammans med EBA (Emergency Brake Assist), som ser till att bilen har 
full bromskraft i en nödsituation. Nissan NT400 CABSTAR är ett säkert val 
som ger dig stabila och pålitliga vägegenskaper samt fantastisk sikt. 

V SIDA: 81.5°

FRAM: 75.5°

H SIDA: 35.0°

SÄKERHETSZONDEFORMATIONS-
ZON

BÖJZON

Alla dessa aktiva säkerhetssystem 
stöds av passiva funktioner.
NT400 CABSTAR har en förstärkt 
förarhytt. Den skyddas av kraftfulla, 
stötupptagande främre stötfångare 
vilket ger lika hög säkerhet som i 
en personbil. Oberoende tester har 
visat att säkerheten i NT400 
CABSTAR ligger på samma nivå 
som hos en personbil vid en 
frontalkrock.  Krockkudde på 
förarsidan är standard och på 
passagerarsidan fi nns möjlighet att 
välja krockkudde som tillval. Båda 
dörrarna på förarhytten är 
utrustade med sidokrockskydd 
vilket ger maximal styrka i det 
skyddande skalet runt lastbilen.

UTAN ABS

MED ABS

ABS+EDB
SKIVBROMSAR

FRAM & BAK
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VID BEHOV AV EXTRA HJÄLP, NT400 CABSTAR fi nns tillgäng-
lig som dubbelhytt och med en totalvikt på 3,5 resp. 4,5 ton.
I dubbelhytten färdas sex personer bekvämt. Breda dörrar och be-
kväma fotsteg gör det lätt ta sig in och ur hytten. För bekvämlighet 
året om fi nns som standard en kupévärmare med fl äkt till passage-
rarna bak. Om du måste få med verktyg eller annan last inne i hyt-
ten kan baksätet fällas för att ge extra plats.

VÄLKOMMEN OMBORD    
I DUBBELHYTTEN
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EN REN OCH VÄLSTÄDAD HYTT är mer inbjudande och säkrare. Därför har 
vi försett  NT400 CABSTAR med upp till 14 separata förvaringsutrymmen. 
Bland annat ett fack, ovanför kombiinstrumentet, som rymmer papper och 

block i A4-storlek, ett kylfack i mitten med plats för burkar och 0.5 lit petfl askor, 
ett separat handskfack, mugghållare för förare och passagerare, 

förvaringsutrymmen i taket och en ny stor bricka på mittryggstödets baksida 
som lätt kan fällas ner och användas som extra arbetsyta.

VÄLORGANISERAD 
OCH EFFEKTIV
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3,4 m

NT400 CABSTAR CHASSI

ENKEL- OCH DUBBELHYTTHJULBAS

 

Dubbelhytt

DUBBELMONTAGE BAK

NT400 CABSTAR KAN FÅS med en totalvikt på 3,5 eller 4,5 ton, med en hjulbas på 2,9 eller 3,4
meter, med dubbelmontage och med enkel- eller dubbelhytt – d.v.s. massor av anpassningsmöjligheter 
för att passa din verksamhet

2,9 m

MONTAGE BAK

DubDDubDubDubDubDubDDubDubDubDubDubDubDuDubDubDuDubDubDubbDubDDubDDuuDubDuDubDubDDDubDububDDDubbDubDDDubbbDububbbelbebebebelbelbelbelbebeelbelbelbelbelbelbelelbelbeleeelbelbeebelbeelbbelbeebelelbelbellbbbelbbee monmonmonmonmomonmmmonmommmmonmonmonmononmomoomomonmonnnnmmomonmonmonmmommoooooomonmmmmmonmoooonmonmononnnmomonmonononmonmm nnm ntagtagttagtagtagtagtatagtagtagtagagagagtagtaggtaggagagagtagtagtagagagtagttaagtagtatagtaaaaaagaatagtagtagaaatagagggggggge be be be be be be bee be e be beee be be be be be bbbe be be be beeee be be e bbe beeee bbeeeeeee be be baakakaakakaaakakakaakakakakkkakakakakaaakkkakakkakakakkaakkkkkkkkkkkkDubDubDubDuDubDubDubDubDuDubDDubDubDubuDubD bbDubDubDubDubDubDubDubDubDDDububbDubDubDubDubbDubDubDuuD bbbDDDubDubbDubbDubbDubbDubDubuubDubDubuuuDuDDuDDDDuuuu belbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbelbebelbebelbelbebbbbelbelbelbelbelbelbbelelbelbebeelelbeeelbebbebbeebelbebbbee monmonmonmonmonmonmonmonmonmonmomomoomomomoonmonmonmonmonmonmonmononmonmonmonmonmonmonmomomonmonmonmomonmonmonmmomonmonmonooomonm nnoooooomoooom nnnoonmontagtagtagtagtagtagtagtagagagtagtagtagtagtagtagtagtagtagtagagagagtagtagtagtagagtagtagtagtagtagtagtagtagagtagtagagagtagtagagaagaagtataaatatatt gt e be be be be be be be be be be be be be bbe be be be bee be be be be bbbe bee be be be be be bbe be be be be be bbee beee bbbee be bakakakakakakakakakakakakkakkakakakakakakakakakaakakakakakakakakkakakakkakakakaaaakakakkakaaaaakakaaaaaaa

Enkelhytt
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NT400 CABSTAR CHASSI
NT400 CABSTAR CHASSI FINNS TILLGÄNGLIGT med 2,9 m resp. 3,4 m 
axelavstånd samt med en totalvikt på 3,5 eller 4,5 ton. Samtliga versioner är 
utrustade med dubbelmontage bak. 2,9 m/3,5 ton fi nns med enkel- eller 
dubbelhytt och 3,4 m/4,5 ton fi nns som dubbelhytt.

C-typ-chassi 
ramsektion 
128 x 52 x 4 mm

Tillval:
undre 
skyddsplåt

Stel bakaxel 
standard

Skivbromsar 
bak

Tankvolym: 
90 liter

6-växlad 
växellåda

Individuell 
hjulupphängning 
fram

Diffspärr
(Limited Slip 
Differential) 
tillgänglig
på 3,5 ton-
versionerna

Parabla bladfjädrar 
med stötdämpare och 
krängningshämmare. 
Förstärkt version (tillval)

Batterikapacitet: 
110 Ah

Ventilerade 
skivbromsar fram

Kuggstångsstyrning

TYP Enkelhytt Dubbelhytt

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

MOTOR  

Motortyp

Max effekt kw(HK)/vpm 107(145)/3400 107(145)/3400 107(145)/3400 107(145)/3400

Max vridmoment Nm/vpm 350/1600-2800 350/1600-2800 350/1600-2800 350/1600-2800

VÄXELLÅDA 6MT

CHASSI

STYRSYSTEM

Minsta vändradie, vägg-vägg, m* 11,84-13,48 11,88-13,46 11,92-13,54 11,9-13,52

Minsta vändradie, kantsten-kantsten, m* 10,86-12,44 10,86-12,46 10,94-12,54 10,88-12,5

BROMSAR Skivbromsar (fram: ventilerade) Ventilerade skivbromsar Skivbromsar (fram: ventilerade) Ventilerade skivbromsar

HJUL OCH DÄCK

Bakhjul

Däckdimension 195/70 R15 185/75 R16 195/70 R15 185/75 R16

BRÄNSLEFÖRBRUKNING (enligt direktiv 1999/100; vissa karossbyggnationer kan påverka bränsleförbrukningen)
Bränsleförbrukning, stadstrafi k, l/100 km 11,2 11,5 11,2 11,5

Bränsleförbrukning, landsväg, l/100 km 8,8 9,0 8,8 9,0

Bränsleförbrukning, blandad körning, l/100 km 9,7 9,9 9,7 9,9

CO2-utsläpp, blandad körning, g/km 255 260 255 260
Bränsletank, lit. 90 90 90 90

DIMENSIONER
Axelavstånd, mm 2.900-3.400 2.900-3.400

Chassis längd, mm* 5.246-6.046 5.446-6.346 5.246-6.046 5.446-6.346

Bredd exkl sidospeglar, mm 1.870 1.870 1.870 1.870
Höjd, mm 2.116 2.135 2.116 2.135

Max bakre karosslängd, mm** 4.961 4.961 3.961 3.961

Max totallängd, mm** 6.673 6.673 6.673 6.673

VIKT
Totalvikt, kg 3.500 4.500 3.500 4.500

Tillåten släpvagnsvikt (bromsad), kg 3.500 3.500 3.500 3.500

* Beroende på axelavstånd
** Beroende på axelavstånd och monterad karos
Uppgifterna kan variera i enlighet med gällande lagstiftning.

Sida 1    |    Sida 2   |    Sida 3   |    Sida 4   |    Sida 5   |    Sida 6   |    Sida 7   |    Sida 8

Printa   |    Att avslutaVersioner    |    Exteriör Design    |    Interiör Design    |    Teknik och Prestanda    |    Tillbehör og Stil



STANDARD-
UTRUSTNING

1.  BLUETOOTH® RADIO/CD-
SYSTEM med AUX- och USB-uttag, 
mp3-kompatibilitet samt handsfree-
funktion, ser till att du kan hålla kontakten.

2.  FÄRDDATORN håller dig informerad. 
OCS (Oil Change Supervisor) kontrollerar 
oljans kvalitet och visar hur långt du kan 
köra innan det är dags att byta olja. Andra 
viktiga funktioner visar dig genomsnittlig 
och aktuell bränsleförbrukning, hur mycket 
bränsle det fi nns kvar i tanken, 
sammanlagd körtid och körsträcka, 
snitthastighet, däcksrotation, meddelande 
om service, växlingsindikator för optimala 
växlingar, trippmätare och klocka.

3.  FJÄRRSTYRT CENTRALLÅS 
med vilket du kan låsa/låsa upp 
hyttdörrarna med fjärrkontrollen.

4. AC - LUFTKONDITIONERING

5.  ELEKTRISKA 
FÖNSTERHISSAR FRAM med 
1-trycksmanövrering på förarsidan och 
klämskydd är standard i NT400 CABSTAR.

6.  ELMANÖVRERADE & 
ELUPPVÄRMDA 
SIDOBACKSPEGLAR är standard.

1
3

4

2

65

VÅRT UTBUD AV NISSAN ORIGINAL-TILLBEHÖR är 
den naturliga förlängningen på NT400 CABSTAR:s 
mångsidighet och fl exibilitet. Tillbehören är speciellt framtagna 
för NT400 CABSTAR – du kan alltså vara säker på att de är 
tillförlitliga och har lång livslängd.

TILLBEHÖR 

3

1 2

1. Avtagbar dragkoppling
2. Mattor , standard- och gummi-
3. Förstahjälpen-sats
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NISSAN NT400 CABSTAR har ett erkänt högt 
andrahandsvärde. För företagare är den här 
lastbilen en kostnadseffektiv och pålitlig affär 
eftersom den inte bara har bra lastkapacitet. 
Den är dessutom utrustad med EURO5-mo-
torer som är upp till 22% mer effektiva, både 
när det gäller bränsleförbrukning och CO2-
utsläpp jämfört med tidigare generationer. Det 
innebär längre räckvidd med färre stopp. Stil-
leståndstiderna är också kortare med NT400 
CABSTAR tack vare långa serviceintervaller 
(upp till 40 000 km/24 månader). Servicearbe-
tet är dessutom enklare eftersom hytten kan 
fällas och serviceteknikern snabbt och smidigt 
kan komma åt motor och växellåda. Sist men 
inte minst har NT400 CABSTAR ombyggnads-
funktioner, bland annat brytare och kontakter 
för påbyggnationer, som gör att man snabbt och 
enkelt kan installera nya eller specialanpassade 
ombyggnadslösningar.

DÄRFÖR ÄR NT400 
CABSTAR BÄTTRE 
FÖR DIN 
VERKSAMHET

3 ÅRS NISSAN GARANTI
NT400 CABSTAR-påbyggnatio-
ner är byggda enligt Nissans krä-
vande standarder och genomgår 
rigorös kvalitetskontroll. Karossen 
omfattas av en 3-årig garanti och 
dessutom av vår vägassistans, 
dygnet om och året runt, vilket gör 
NT400 CABSTAR till en pålitlig 
medarbetare för företaget.

3 ÅRS 
GARANTI

UPP TILL 
40,000 KM

SERVICEINTERVALL
FÄLLBAR HYTT
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NISSAN CABSTAR
GER DIG:

3 ÅR GARANTI

12 ÅR ROSTSKYDDSGARANTI

40 000 KM / 2 ÅR 
SERVICEINTERVALL

20 000 KM / 1 ÅR
OLJEBYTE

F Ä R G E R

K L Ä D S E L

White - 326 / S Silver - KYO / M

Red - Z10 / S Grey - K51 / M

M: METALLIC      S: STANDARD

ENKELHYTT SÄTESKLÄDSEL DUBBELHYTT SÄTESKLÄDSEL Det är du som stimulerar vår fantasi. Du sporrar vår uppfi nningsrikedom. Du 
inspirerar oss att bryta mönster, vara innovativa och  fi nna nya vägar. På Nissan 
handlar innovation inte bara om komplement och förbättringar utan om att våga 
ta steget fullt ut och återuppfi nna status quo. Det handlar om att producera 
oväntade lösningar som uppfyller dina allra vildaste, mest långtgående önskemål 
och behov. Vi på Nissan tar fram bilar, tillbehör och tjänster som bryter mönstret 
och är något utöver det vanliga, som gör det praktiska spännande och det 
spännande praktiskt – allt för att erbjuda dig en mer fascinerande körupplevelse, 
varje dag.

DET ÄR DU SOM FÅR OSS PÅ NISSAN ATT GÖRA VÅRT YTTERSTA.
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Följ Nissan NT400 CABSTAR på:
ÅF-stämpel:

Vi har gjort allt för att informationen i denna broschyr ska vara rätt vid trycktillfället (januari 2015). Denna broschyr innehåller bilder på prototypbilar som 
förevisats på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter, förbehåller sig Nissan International rätten att när som helst 
ändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. Nissans återförsäljare kommer snarast möjligt att informeras om alla sådana 
ändringar. Hör 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 verkliga. Samtliga rättigheter förbehålles. Innehållet i denna broschyr får ej reproduceras, vare sig i sin helhet eller delar 
därav, utan föregående skriftligt tillstånd från Nissan International.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – NT400 CABSTAR GEA 01/2015 – Tryckt i EU.
Producerad av NEW BBDO, Frankrike - Tel.: +33 1 40 62 37 37.

B e s ö k  p å  v å r  h e m s i d a :  w w w . n i s s a n . s e
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