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SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH NISSANA*

Drukuj | Pełny Ekran

SAMOCHODY UŻYTKOWE
BEZKONKURENCYJNA OFERTA

NISSAN OPRACOWUJE KOLEJNE INNOWACJE DLA FIRM SWOICH KLIENTÓW – nowe,
przemyślane rozwiązania, dzięki którym pojazdy charakteryzują się takimi cechami,
jak największa kubatura przestrzeni ładunkowej w swojej klasie, niższe zużycie paliwa,
większa funkcjonalność i trwałość, niższe koszty eksploatacji i łatwość obsługi.
Innowacyjne pojazdy dostarczają emocji, uprzyjemniają i usprawniają wykonywanie
codziennych obowiązków oraz pomagają wyprzedzić konkurencję. Ich użytkowanie
w pracy jest źródłem niezrównanej satysfakcji.

OFICJALNY SAMOCHÓD UŻYTKOWY UEFA
CHAMPIONS LEAGUE
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WYBIERZ COŚ DLA SIEBIE
NISSAN NT400 CABSTAR TO IDEALNY SAMOCHÓD CIĘŻAROWY DLA KAŻDEJ FIRMY.
NT400 Cabstar sprawdzi się zarówno w dużej korporacji, jak i w małym, niezależnym
przedsiębiorstwie. Łącząc maksymalną kubaturę przestrzeni ładunkowej z kompaktowymi
wymiarami, oferując przy tym optymalną wydajność i niskie koszty posiadania, a także
niezrównaną zwrotność w mieście i poza nim bez względu na obciążenie ładunkiem – jest
on kompleksowym rozwiązaniem dla dużych i małych firm. Nowy model zapewnia także
wysoki komfort pracy kierowcy!

LAT

GWARANCJI

LUB

NA CAŁA GAME
SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH NISSANA*

5 lat / 160 000 km (w zależności
od tego, co nastąpi wcześniej)
gwarancji producenta na
samochody
użytkowe
(oprócz e-NV200: 5 lat / 100 000
km gwarancji producenta na
elementy układów samochodu
elektrycznego; 3 lata / 100 000
km gwarancji na pozostałe
elementy pojazdu)
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ZABUDOWY NADWOZIA
W zależności od przewidywanego
obciążenia pojazdu do wyboru są wersje
z tylną osią z kołami pojedynczymi lub
w układzie bliźniaczym. Ładowność wersji
o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony
wynosi 1830 kg – to najlepszy wynik w tej
klasie.

ŁADOWNOŚĆ
DO 1830 KG

KABINA POJEDYNCZA LUB PODWÓJNA

NT400 CABSTAR Z PODWOZIEM
JEST DOSTĘPNY z rozstawem osi
2,5 m, 2,9 m lub 3,4 m oraz w
wersjach o dopuszczalnej masie
całkowitej 2,8 lub 3,5 tony. Wersja
3,5 tonowa jest wyposażona
w bliźniacze koła tylne. Wersje
z rozstawami osi 2,9 m i 3,4 m
oraz dopuszczalną masą całkowitą
3,5 t są oferowane również
z kabiną podwójną.

POJEDYNCZE LUB PODWÓJNE
TYLNE KOŁA

3 ROZSTAWY OSI
POJEDYNCZE LUB
PODWÓJNE TYLNE KOŁA

KLUCZOWE

MOCNE SILNIKI
Na samą górę z każdym ładunkiem: silniki Euro 5+ montowane w Nissanach NT400
Cabstar zostały opracowane specjalnie do samochodów użytkowych i rozwijają moc
pozwalającą sprawnie poruszać się w górzystym terenie przy minimalnym zużyciu paliwa.

WSKAŹNIKI
WYDAJNOŚCI

- SILNIK YD 2.5 122 KM/250 Nm (DMC 2,8 i 3,5 t)
- SILNIK YD 2.5 136 KM/270 Nm (DMC 3,5 t)

OBSZERNY W ŚRODKU,
KOMPAKTOWY Z ZEWNĄTRZ

145 KM/350 NM, W WERSJI O DOPUSZCZALNEJ
MASIE CAŁKOWITEJ 3,5 TONY

KOMFORT PRACY. Mimo kompaktowych wymiarów zewnętrznych
w kabinie nie brakuje przestrzeni na nogi i nad głową. Ponadto kabina
jest szeroka, a konstrukcja foteli zapewnia wysoki komfort.
- BARDZO WYGODNE FOTELE
- 14 SCHOWKÓW

NAJLEPSZY STOSUNEK ŁADOWNOŚCI
DO DŁUGOŚCI

NOWATORSKA
STYLISTYKA
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PRĘDKOŚĆ (OBR./MIN)

ZAPOBIEGANIE ZMĘCZENIU KIEROWCY

9,6
METRA

OGRANICZENIE STRESU I POPRAWA OSIĄGÓW dzięki wyjątkowo małej
średnicy zawracania i przydatnym technologiom, takim jak system
wspomagania ruszania pod górę: aby jazda samochodem ciężarowym
wymagała jak najmniej wysiłku.

ŚREDNICA
ZAWRACANIA
OD 9,6 METRA
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WYMIARY
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SILNIK YD25 O POJEMNOŚCI
2,5 LITRA, ROZWIJAJĄCY

MOC (KW)

- SILNIK YD 2.5 145 KM/350 Nm (DMC 3,5 t)

SYSTEM WSPOMAGANIA RUSZANIA
POD GÓRĘ ZAPOBIEGA STACZANIU SIĘ
POJAZDU NA POCHYŁOŚCI.
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DMC
2,8 – 3,5 t

Ładowność
do 1830 kg

Pojedyncze
lub
podwójne
tylne koła

Pojedyncza
lub
podwójna
kabina

Trzy
warianty
rozstawu
osi

CECHY NISSANA NT400 CABSTAR sprawiają, że jest on ulubionym modelem samochodu ciężarowego w wielu
firmach. Chętnie wybierają go zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa. Doskonale wyposażony oferuje firmie
wiele korzyści, w tym niski koszt utrzymania, maksymalnie powiększoną przestrzeń ładunkową przy
kompaktowych wymiarach zewnętrznych oraz wyjątkową zwrotność.

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DLA
TWOJEJ FIRMY:
NT400 CABSTAR
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Dzięki zróżnicowanej gamie wersji modelu NT400 CABSTAR każdy klient znajdzie konfigurację odpowiadającą
jego potrzebom. Oferta obejmuje trzy warianty rozstawu osi (2,5 m 2,9 m
i 3,4 m) oraz trzy wartości mocy silników spełniających normę EURO5. Wybór modelu NT400 CABSTAR –
wyposażonego w mocny silnik zużywający o 22% mniej paliwa w porównaniu z poprzednią generacją,
pojedynczą lub podwójną kabinę z podwoziem i zabudowę z bogatej oferty w tym zakresie – jest jedną
z najbardziej racjonalnych decyzji, jakie może podjąć przedsiębiorca. Ładowność 3,5 tonowej wersji wynosząca
1830 kg należy do najlepszych wyników w tej kategorii pojazdów.
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KOMPAKTOWE
WYMIARY
NAJLEPSZY STOSUNEK ŁADOWNOŚCI
DO DŁUGOŚCI

NOWATORSKA
STYLISTYKA

UŁATWIA PRACĘ
ELEGANCKI, NOWOCZESNY I PRZESTRONNY –
dopracowana konstrukcja modelu NT400
CABSTAR umożliwiła uzyskanie obszernej
kabiny i dużej przestrzeni ładunkowej przy
zaskakująco krótkim rozstawie osi.
Kompaktowe nadwozie Nissana NT400
CABSTAR i wyjątkowo przestronne wnętrze
zdradzają przeznaczenie pojazdu: to
funkcjonalny samochód użytkowy,
zaprojektowany z myślą o pracy w drodze.
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PRZYJEMNE
MIEJSCE PRACY
PRZESTRONNY
W ŚRODKU,

NT400 CABSTAR to naprawdę komfortowe
miejsce pracy. Mimo kompaktowych wymiarów
zewnętrznych w kabinie nie brakuje przestrzeni
na nogi i nad głową. Ponadto kabina jest szeroka,
a konstrukcja foteli zapewnia wysoki komfort.

KOMPAKTOWY
Z ZEWNĄTRZ
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Duża szyba przednia gwarantuje doskonałą
widoczność. Dzięki temu kierowca otrzymuje
bardziej relaksujące środowisko pracy, któremu
towarzyszy poczucie pełnej kontroli.
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KLIMATYZACJA

BLUETOOTH

14 SCHOWKÓW

WIDOCZNOŚĆ
I PRZEJRZYSTOŚĆ
INNOWACJE TECHNOLOGICZNE ułatwiają pracę kierowcy. Wyraźne
zegary w NT400 CABSTAR wyświetlają kompleksowe informacje o
parametrach podróży, a wielofunkcyjny komputer pokładowy informuje
o poziomie oleju, zużyciu paliwa i liczbie kilometrów pozostałych do
kolejnego tankowania.
Zintegrowany system audio z Bluetooth i gniazdem USB umożliwia
odbiór informacji i utrzymywanie kontaktu ze współpracownikami.
Wzorowa ergonomia ułatwia pracę, a wszystkie dokumenty zmieszczą
się w licznych i pomysłowo zaprojektowanych schowkach.
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FILTR CZĄSTEK STAŁYCH (DPF) JEST
STANDARDOWYM WYPOSAŻENIEM
WSZYSTKICH SILNIKÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMOGI NORMY EURO5. NIŻSZY POZIOM
EMISJI CZĄSTEK OZNACZA ZMNIEJSZENIE
SZKODLIWEGO WPŁYWU UŻYTKOWANIA
POJAZDU NA ŚRODOWISKO. DOSTĘPNE SĄ
DWA TRYBY REGENERACJI: AUTOMATYCZNA
LUB RĘCZNA (ZMIENIANE ZA POMOCĄ
PRZYCISKU NA DESCE ROZDZIELCZEJ).

MOC, KTÓREJ POTRZEBUJESZ
WSZYSTKIE TRZY SILNIKI dysponują dużą mocą niezbędną przy pokonywaniu wzniesień,
nawet z pełnym obciążeniem, zarówno w wersji z 5-biegową (121 KM), jak i 6-biegową
przekładnią (136 lub 145 KM). Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu umożliwia
jazdę nawet w sytuacji, gdy jedno z tylnych kół utraci przyczepność na oblodzonej lub
błotnistej nawierzchni.
DZIĘKI SILNIKOM ZGODNYM Z NORMĄ EURO5B+, o pojemności 2,5 litra, NT400 CABSTAR
wytycza nowe standardy w zakresie momentu obrotowego i ekonomicznej eksploatacji.
Do wyboru są trzy silniki Diesla z systemem wtrysku bezpośredniego typu common rail,
różniące się mocą i wartością maksymalnego momentu obrotowego: 121 KM/250 Nm,
136 KM/270 Nm lub 145 M/350 Nm. Te wyjątkowo ciche i oszczędne silniki zostały
zaprojektowane specjalnie do samochodów użytkowych.
SILNIK YD25 2.5

SILNIK YD25 2.5

136 KM/270 NM (DMC 3,5 T)

5 122 KM/250 NM (DMC 2,8 I 3,5 T)
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SILNIK YD25 2.5
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BARDZIEJ
RELAKSUJĄCA JAZDA
PRZECIWDZIAŁAJ ZMĘCZENIU: obniż poziom stresu
i popraw swoją wydajność – pomoże Ci w tym
przyjemny w prowadzeniu NT400 CABSTAR.

NT400 CABSTAR JEST WYPOSAŻONY TAK, aby
jazda nim wymagała jak najmniej wysiłku.
Niewielkie rozmiary i mała średnica zawracania
(od 9,6 m wg śladu kół, w zależności od rozstawu
osi) ułatwiają jazdę i parkowanie w ciasnych
miejscach, a niezależne zawieszenie z przodu
wraz ze wspomaganym układem kierowniczym
gwarantują poczucie pewności i bezpieczeństwa
przy każdej prędkości.

ŚREDNICA
ZAWRACANIA

OD

9,6
METRA
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BEZPIECZEŃSTWO
DZIĘKI SILE I ZWROTNOŚCI

DYNAMICZNA KONTROLA JAZDY (VDC).
W przypadku wykrycia utraty sterowności na śliskiej
lub suchej nawierzchni VDC uruchamia hamulce
poszczególnych kół, pomagając kierowcy utrzymać
właściwy tor jazdy.
SYSTEM WSPOMAGANIA RUSZANIA POD GÓRĘ (HSA).
Aby zapobiec stoczeniu się pojazdu do tyłu, HSA utrzymuje
działanie hamulców jeszcze przez dodatkowe 2 sekundy
(w większości wersji) po zwolnieniu pedału hamulca.
Kierowca ma więc czas, aby przenieść stopę na pedał
przyspieszenia i bezpiecznie ruszyć.
SYSTEM KONTROLI TRAKCJI (TCS).
TCS hamuje poszczególne koła i zmniejsza moment
obrotowy silnika w przypadku wykrycia, że obracają
się one w miejscu.
SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU KÓŁ PRZY
HAMOWANIU (ABS).
W trakcie gwałtownego hamowania ABS zapobiega
zablokowaniu się kół, zmniejszając siłę hamowania koła
obracającego się wolniej niż pozostałe.
ELEKTRONICZNY ROZDZIAŁ SIŁY HAMOWANIA (EBD).
EBD wspiera działanie ABS, sterując rozdziałem siły
hamowania między przednimi i tylnymi kołami, aby
nadmierne hamowanie kół na tylnej osi nie spowodowało
utraty stabilności.
SYSTEM WSPOMAGANIA HAMOWANIA AWARYJNEGO (BAS).
BAS analizuje szybkość i siłę wciskania pedału hamulca
i zapewnia uruchomienie hamulców z pełną mocą
w sytuacjach awaryjnych, zanim do akcji wkroczy ABS.

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO KIEROWCY I ŁADUNKU. NT400 Cabstar jest standardowo
wyposażony w najnowsze rozwiązania Nissana w zakresie bezpieczeństwa
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Oprócz wymienionych środków bezpieczeństwa czynnego
w pojeździe zastosowano również bardzo skuteczne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo bierne.
Wzmocniona konstrukcja kabiny modelu NT400 CABSTAR
jest chroniona przez wytrzymały, amortyzujący siłę uderzenia zderzak przedni, zapewniając bezpieczeństwo na
poziomie zbliżonym do samochodów osobowych.
Niezależne testy wykazały, że w przypadku zderzeń czołowych NT400 CABSTAR oferuje taki sam poziom bezpieczeństwa, jak samochód osobowy. Kierowca i pasażer
podróżujący w fotelu przy oknie mają do dyspozycji pasy
bezpieczeństwa z regulowaną wysokością, a dodatkową
ochronę zapewniają im opcjonalne poduszki powietrzne.
Obie pary drzwi kabiny NT400 CABSTAR są wzmocnione
prętami antywgnieceniowymi, stanowiącymi elementy
solidnej klatki bezpieczeństwa.

Drukuj | Pełny Ekran

WITAMY
W PODWÓJNEJ KABINIE
GDY POTRZEBNA JEST WIĘKSZA EKIPA, z pomocą
przychodzi NT400 CABSTAR z podwójną kabiną, dostępną
w wersjach o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony. Kabina
ta jest wyposażona w duże drzwi i praktyczne stopnie
ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, co zapewnia wygodne
warunki przewozu dla sześciu osób. Komfort podróżowania
o każdej porze roku podnosi opcjonalne tylne ogrzewanie
z dwiema prędkościami nawiewu. W razie konieczności
przewiezienia ładunku (na przykład narzędzi) w kabinie,
tylne fotele można złożyć, uzyskując dodatkową przestrzeń.

6

MIEJSC
ŁATWY DOSTĘP
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ZORGANIZOWANY
UPORZĄDKOWANA, FUNKCJONALNA KABINA zawsze bardziej
zachęca do pracy i jest bezpieczniejsza. NT400 CABSTAR jest
wyposażony w aż 14 różnych schowków.
Oto niektóre z nich: schowek na dokumenty formatu A4
umieszczony nad zegarami, chłodzony schowek środkowy
z miejscem na puszki lub małe butelki z napojami, schowek
po stronie pasażera, uchwyty na napoje dla kierowcy
i pasażera z funkcją chłodzenia lub ogrzewania, schowek
w suficie oraz duży schowek za oparciem środkowego fotela
pasażera, które składa się w przydatny stolik.
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PRZYGOTUJ SIĘ NA DOBRY INTERES
NISSAN ZAWSZE POSZUKUJE ROZWIĄZAŃ, KTÓRE BĘDĄ POMOCNE DLA TWOJEJ FIRMY.
NASZĄ NOWĄ PROPOZYCJĄ JEST BUSINESS READY.
POJAZD GOTOWY DO PRACY. Nissan Business Ready to rozwiązanie, dzięki któremu Twoja firma
otrzymuje idealny samochód prosto z fabryki. Wybierz jedną z wielu dostępnych fabrycznych zabudów,
aby później odebrać od dealera Nissana pojazd, który jest od razu gotowy do pracy. Więcej informacji
na ten temat uzyskasz u najbliższego dealera Nissana lub na naszej stronie internetowej.
NAJKRÓTSZY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Dzięki systemowi Business Ready zabudowa może być
wykonana bez odstawiania pojazdu do specjalistycznego warsztatu. Wiadomo przecież, że największe
sukcesy odnoszą firmy, które najszybciej reagują na potrzeby klienta.
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ŁATWA PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ. Kontener, wywrotka czy zabudowa skrzyniowa – menedżer
Business Ready u najbliższego dealera Nissana kompleksowo dopilnuje realizacji zamówienia, od wyboru
typu zabudowy, poprzez wydanie gotowego pojazdu, aż po bieżące przeglądy. Pojedynczy punkt kontaktu
ułatwia życie, co pozwala zaoszczędzić cenny czas.
NAJKORZYSTNIEJSZE WARUNKI GWARANCJI NA RYNKU. NT400 CABSTAR z pełną obsługą gwarancyjną
podwozia i precyzyjnie wykonanej zabudowy to prawdziwy symbol niezawodności, wydajności i trwałości
spełniający oczekiwania profesjonalistów.
PODEJMIJ MĄDRĄ DECYZJĘ. Skorzystaj z Business Ready – rozwiązania upraszczającego zakup
i utrzymanie samochodu ciężarowego, który przyspieszy dynamikę rozwoju Twojej firmy.
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3 ROZSTAWY OSI

2,5 m

2,9 m

KABINA POJEDYNCZA LUB
PODWÓJNA

KABINA POJEDYNCZA

KABINA PODWÓJNA

POJEDYNCZE LUB PODWÓJNE
TYLNE KOŁA

NT400 CABSTAR PODWOZIE

3,4 m

POJEDYNCZE TYLNE KOŁA

DOSTĘPNY w wersjach o dopuszczalnej masie całkowitej 2,8 lub 3,5 tony,
z rozstawami osi 2,5 m, 2,9 m lub 3,4 m, z pojedynczymi lub bliźniaczymi
kołami na tylnej osi, z pojedynczą lub podwójną kabiną. Dzięki szerokiej
gamie konfiguracji NT400 CABSTAR zaspokoi specyficzne potrzeby
każdej firmy.

PODWÓJNE TYLNE KOŁA
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NT400 CABSTAR PODWOZIE
NT400 CABSTAR Z PODWOZIEM JEST DOSTĘPNY z rozstawem osi 2,5 m, 2,9 m lub 3,4 m oraz w wersjach
o dopuszczalnej masie całkowitej 2,8 lub 3,5 tony. Wersja 3,5 tonowa jest wyposażona w bliźniacze koła
tylne. Wersje z rozstawami osi 2,9 m i 3,4 m oraz dopuszczalną masą całkowitą 3,5 t są dostępne
z kabiną podwójną.
POJEDYNCZA KABINA

NADWOZIE
WERSJA

28,12

35,12

PODWÓJNA KABINA
35,14

35,15

35,14

35,15

Element ramy
podwozia o profilu
typu C i rozmiarach
128 x 52 x 4 mm

SILNIK

90(121)/3600

100(136)/3600

107(145)/3400

250/1600-2800

270/1600-3200

350/1600-2800

Maksymalna moc silnika, kw(PS)/rpm
Maksymalny moment obrotowy, Nm/rpm
SKRZYNIA BIEGÓW

100(136)/3600

107(145)/3400

270/1600-3200

350/1600-2800

Paraboliczne
resory piórowe,
z amortyzatorami i stabilizatorem. Opcjonalna
wersja wzmocniona

Akumulator
75 Ah lub
110 Ah

Wentylowane
przednie
hamulce
tarczowe

6MT

5MT

NADWOZIE

Stalowa rama wzdłużona o przekroju C z odwróconymi poprzeczkami

UKŁAD KIEROWNICZY

Przekładnia zębatkowa, wspomaganie

Minimalna średnica zawracania, od ściany
do ściany, m*

5,29

5.28-6.74

5.95-6.76

Minimalna średnica zawracania, od krawężnika
do krawężnika, m*

4,8

4.79-6.23

5.44-6.27

SYSTEM HAMOWANIA

Tarcze wentylowe

Opcjonalny
system
ochrony przed
wjazdem
samochodu
osobowego
pod podwozie

Tarcze wentylowe

OPONY I FELGI
Rozmiar opon

Opcjonalny LSD
(mechanizm
różnicowy
o ograniczonym poślizgu)

Turbo Diesel, 2488 cc, 4 cylinders in line

Opis silnika

Tylne koła

Sztywna
tylna oś
w standardzie

Pjedyncze koło

Koła bliźniacze

195/70 R15

195/70 R15 (HD: 185/75 R 16)

195/70 R15 (HD: 185/75 R 16)

OSIĄGI (zgodnie z dyrektywą 1999/100 ; niektóre konwersje nadwozia mogą powodować wzrost zużycia paliwa)
Zużycie paliwa, cykl miejski, l/100 km

12

12,8

10.5 (HD: 10.9)

11.2 (HD: 11.5)

10.5 (HD: 10.9)

11.2 (HD: 11.5)

Zużycie, cykl pozamiejski, l/100 km

8,5

8,9

8.2 (HD: 8.5)

8.8 (HD: 9.0)

8.2 (HD: 8.5)

8.8 (HD: 9.0)

Zużycie paliwa, średnie, l/100 km

9,8

10,2

9.1 (HD:9.4)

Emisja CO2, średnia, g/km

257

268

238 (HD: 246)

Pojemność zbiornika paliwa, l

9.7 (HD: 9.9)

9.1 (HD:9.4)

9.7 (HD: 9.9)

255 (HD: 260)

238 (HD: 246)

255 (HD: 260)

Układ
kierowniczy
z
przekładnią
zębatkową

90

WYMIARY
Rozstaw osi, mm

2500

2500-3400

Długość nadwozia

4546

4546-6046

Szerokość całkowita (bez lusterek), mm

2900-3400
5246-6046
1870

Wysokość całkowita, mm

2116

2116

2116

Maksymalna dł. zabudowy poza ramą Max rear
body length, mm**

3476

4961

3961

MASY
Dopuszczalna masa całkowita, kg

2800

Masa własna, kg*

1666

1670-1704

1682-1773

1723-1823

100(136)/3600

107(145)/3400

Maksymalna ładowność, kg*

1134

1796-1830

1727-1818

1677-1777

270/1600-3200

350/1600-2800

Dopuszczalna masa własna z przyczepą, kg

1500

2000

3500

3500

3000

Tylne hamulce
tarczowe

90-litrowy
zbiornik
paliwa

5- lub
6-biegowa
skrzynia
biegów

Niezależne
przednie
zawieszenie

* Zależy od rozstawu osi
** Zależy od rozstawu osi i zamontowanej obudowy

Wprowadzenie | Stylistyka nadwozia | Stylistyka wnętrza | Dane techniczne i Osiągi |

Akcesoria

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

Drukuj | Pełny Ekran

WYPOSAŻENIE
I OPCJE

AKCESORIA

1
2 3

1. Radioodtwarzacz CD z Bluetooth®
i gniazdami AUX/USB; odtwarzanie
plików MP3 i funkcja telefonicznego
zestawu głośnomówiącego

4

5 6

2. Komputer pokładowy to opcja dla
tych, którzy chcą być dobrze
poinformowani. Asystent wymiany
oleju OCS (Oil Change Supervisor)
sprawdza jakość oleju i wskazuje
liczbę kilometrów pozostałą do
kolejnej wymiany. Komputer
pokładowy podaje także następujące
informacje: średnie
i chwilowe zużycie paliwa, liczba
kilometrów do kolejnego tankowania,
łączny czas jazdy i przebieg, średnia
prędkość, komunikat o zbliżającym
się terminie przeglądu, sygnalizator
optymalnego biegu, dzienny licznik
przebiegu i zegar cyfrowy.

Gama oryginalnych akcesoriów jest
naturalnym rozszerzeniem
funkcjonalności modelu NT400 CABSTAR.
Akcesoria te zostały zaprojektowane
specjalnie jako uzupełnienie wyposażenia
Nissana NT400 CABSTAR, co gwarantuje
ich trwałość i niezawodność.
1. Hak holowniczy
2. Dywaniki (standardowe i gumowe)

1
2

3. Apteczka

3. Opcjonalny centralny zamek
sterowany pilotem umożliwia zdalne
odblokowanie/zablokowanie zamków
drzwi do kabiny za pomocą pilota.

3

4. Klimatyzacja.
5. Elektrycznie sterowane szyby
przednie z pełnym otwieraniem szyby
od strony kierowcy jednym
naciśnięciem przycisku i czujnikiem
oporu przy zamykaniu należą do
6. Elektrczna regulacja i podgrzewanie
lusterekstanowi wyposażenie
opcjonalne.
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DLACZEGO NT400
CABSTAR JEST
NAJLEPSZY DLA
FIRMY

NISSAN NT400 CABSTAR słynie
z wysokich cen odsprzedaży używanych
egzemplarzy. Firmy cenią ten model
za opłacalność zakupu, a także za
niezawodność i największą w swojej klasie
ładowność. Silniki spełniające normę
EURO5 emitują mniej CO2 do atmosfery
i zużywają do 22% mniej paliwa, dzięki
czemu zasięg pojazdu na jednym
tankowaniu jest większy. Długie okresy
międzyprzeglądowe (do 40 000 km / 12
miesięcy) oznaczają mniej przestojów.
Ułatwieniem dla mechaników
serwisujących Nissana NT400 CABSTAR
jest standardowa odchylana kabina, która
zapewnia szybki i łatwy dostęp do silnika
i skrzyni biegów. Ponadto NT400 CABSTAR
jest fabrycznie przystosowany do
montażu zabudowy – specjalne złącza
i przełączniki ułatwiają i upraszczają
procedurę jej instalowania na podwoziu.
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WERSJE WYPOSAŻENIA

KOLORY STANDARDOWE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Biały
326 / S

•
•
•
•
•

Srebrny
KYO / M

•
•
•
•
•

Komputer pokładowy
Elektrycznie sterowane szyby z
przodu
Liczba miejsc: 3/6
Kierunkowskazy zintegrowane z
lusterkami bocznymi
Stolik w oparciu fotela

Immobilizer
Zestaw naprawczy (wersje z
kabiną pojedynczą)
Koło zapasowe (wersje z kabiną
podwójną)
Regulacja wysokości kierownicy
Gniazdko 12 V

OPCJE

Czerwony
Z10 / S

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

TAPICERKA STANDARDOWA

Wprowadzenie | Stylistyka nadwozia | Stylistyka wnętrza | Dane techniczne i Osiągi |

PAKIET KOMFORTOWY 2

ZABUDOWY NADWOZIA

•
•
•
•
•
•

(tyko wersje HD)
Pakiet komfortowy
Pakiet zimowy
Poduszka powietrzna
pasażera
Tapicerka podwyższonej
jakości na fotelach i tylnym
panelu
Przystawka odbioru mocy
Wersje Heavy Duty (HD)

•
•
•

Radioodtwarzacz CD z
portem USB i gniazdem AUX
Moduł Bluetooth do
podłączenia telefonu
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Poduszka powietrzna
kierowcy
Światła przeciwmgłowe
Elektrycznie sterowane
lusterka
PAKIET ZIMOWY
- FPodgrzewany fotel kierowcy
- Elektrycznie sterowane i
podgrzewane lusterka
boczne
- Tylne ogrzewanie (kabina
podwójna)
- Akumulator o zwiększonej
pojemności
- Olej w mechanizmie
różnicowym na niskie
temperatury
- Zbiornik płynu do
spryskiwaczy o zwiększonej
pojemności

Szary
K51 / M

M: METALIZOWANY S: STANDARDOWY

TAPICERKA PODWYŻSZONEJ JAKOŚCI

PAKIET KOMFORTOWY
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•
•
•
•
•
•

Burtowa (stalowa lub
aluminiowa)
Skrzyniowa (kompozytowa
lub aluminiowa)
Wywrotka (stalowa/
aluminiowa; rozładunek 1- lub
3 stronny; ze skrzynią
narzędziową/bez skrzyni
narzędziowej
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USŁUGI DLA KLIENTÓW
5 LETNIA GWARANCJA PRODUCENTA NISSAN NA SAMOCHODY
UŻYTKOWE

SPECJALISTYCZNA SIEĆ OBSŁUGI SAMOCHODÓW UŻYTKOWYCH

NISSAN oferuje standardowo 5 letnią ogólnoeuropejską gwarancję producenta na wszystkie modele
samochodów użytkowych*. To znacznie więcej niż zwykła gwarancja – program obejmuje:

LAT

GWARANCJI

LUB

NA CAŁA GAME
SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH NISSANA*

•
•
•
•
•

5 lat lub 160 000 km kompleksowej ochrony
5 lat gwarancji na powłokę lakierniczą nadwozia
5 lat gwarancji na oryginalne części i akcesoria Nissan
6 lat gwarancji na korozję perforacyjną modelu NT400
Pełna cesja uprawnień z tytułu gwarancji

NISSAN zapewnia specjalistyczną sieć placówek dealerskich zaspakajających
specyficzne potrzeby klientów w segmencie samochodów użytkowych:
• ogólnoeuropejski zasięg
• wyznaczony personel działów sprzedaży i obsługi posprzedażnej samochodów
użytkowych
• konkurencyjne rozwiązania finansowe
• indywidualne zabudowy nadwozia
• konkurencyjna rozszerzona gwarancja jako uzupełnienie 5 letniej gwarancji
na samochody użytkowe marki NISSAN
• jazdy próbne modelami wybranymi przez Klienta

USŁUGI POSPRZEDAŻNE
Awaria samochodu osobowego to kłopot. Awaria samochodu dostawczego
może poważnie zakłócić pracę przedsiębiorstwa. Czas pobytu pojazdu w serwisie
jest czasem przestoju, w którym samochód nie zarabia na siebie. W Nissanie
doskonale to rozumiemy. Staramy się więc, aby Twój samochód jak najwięcej
czasu przebywał tam, gdzie jego miejsce: na drodze, pracując dla Ciebie.

Okresy międzyprzeglądowe w pojazdach z silnikami Diesla wynoszą 1 rok lub 40 000 km –
zatem oprócz 5 lat spokoju klient zyskuje także obniżone koszty eksploatacji.

PAKIETY PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH NISSAN
Razem z najbliższym dealerem Nissana możesz dokładnie określić warunki i
terminy przeglądów technicznych i obsługi serwisowej najlepiej dopasowane do
potrzeb Twojej firmy. Dzięki takiej umowie masz spokojną głowę wiedząc, że Twój
NT400 Cabstar jest w profesjonalnych rękach mechaników Nissana.

W NISSANIE TO TY WYDOBYWASZ Z NAS TO,
CO NAJLEPSZE.
Pobudzasz naszą wyobraźnię. Prowokujesz pomysłowość. Jesteś inspiracją do zmiany zasad
i wprowadzania innowacji. W Nissanie innowacja to nie tylko dodatki i rozszerzenia – to
przekraczanie granic w celu stworzenia nowego status quo. To tworzenie nieoczekiwanych
rozwiązań, spełniających Twoje najdziksze i najbardziej pragmatyczne pragnienia. W Nissanie
tworzymy samochody, akcesoria i usługi, które przełamują schemat, czyniąc praktyczne
ekscytującym, a ekscytujące praktycznym, tak aby oferować Ci jeszcze większą przyjemność
z jazdy każdego dnia.
*5 lat / 160 000 km (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) gwarancji producenta na samochody użytkowe (oprócz eNV200: 5 lat / 100 000 km
gwarancji producenta na elementy układów samochodu elektrycznego, 3 lata / 100 000 km na pozostałe elementy pojazdu) Nieograniczona
przebiegiem gwarancja na powłokę lakierniczą i oryginalne części i akcesoria Nissan, Assistance oraz gwarancja na korozję.
Więcej informacji znajduje się w książce gwarancyjnej Nissan.
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5 LAT NA POMOC DROGOWĄ ASSISTANCE
• Ogólnoeuropejski zasięg pomocy na awarie, wypadki, uszkodzenia nie
podlegające gwarancji (takie jak: przebite opony, zgubienie kluczy, użycie złego
paliwa itd.)
• 24/7, 365 dni• Call Centre od nagłych wypadków
• Natychmiastowa pomoc drogowa
• Jeżeli żadna z powyżej wymienionych usług nie jest możliwa, a Twój pojazd po
kilku godzinach jest nadal unieruchomiony, zapewnimy Ci samochód zastepczy
tak szybko, jak to tylko możliwe lub całonocne zakwaterowanie oraz podróż do
wyznaczonego przez Ciebie miejsca. Twój samochód zostanie również przez
nas naprawiony.
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Samochody użytkowe Nissan na:

Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym 8.5-12.8 l/100km, emisja CO2: 238-268 g/km. Dane podane w niniejszej
broszurze służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Dołożyliśmy wszelkich starań,
aby zawartość niniejszej broszury była aktualna w momencie oddawania do druku (styczeń 2016). Zaprezentowane
w niej pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na targach motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką
nieustannego doskonalenia produktów Nissan International zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji i wyglądu
pojazdów opisanych lub przedstawionych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. Dealerzy Nissana będą
informowani o zmianach tak szybko, jak to będzie możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym dealerem Nissana w
celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia technik drukarskich kolory przedstawione w
broszurze mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. W ramach Programu Nissan
Green wszystkie pojazdy Nissan są produkowane z materiałów spełniających wymogi w zakresie recyklingu i odzysku.
Poddajemy recyklingowi metal, piasek, plastik, olej itp. Nissan wdraża system działań recyklingowych mających na
celu efektywne wykorzystanie surowców naturalnych zgodnie z zasadą 3xR (redukcja, regeneracja i recykling), łatwość
recyklingu i ponownego użytku (pojazdów, części, akcesoriów i materiałów), demontażu po złomowaniu, oznaczanie
części plastikowych, redukcję ilości substancji szkodliwych. Stosujemy palety zwrotne, szukamy sposobów
wyeliminowania płynów chłodzących oraz inwestujemy w sprzęt pozwalający znacząco zmniejszyć ilość generowanych
odpadów. Więcej informacji na: www.nissan.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej broszury, w części
lub całości, bez pisemnej zgody Nissan International jest zabronione.

Pieczęć dealera:

Niniejsza broszura została wyprodukowana na papierze bezchlorowym – NT400 CABSTAR GEA 11/2015 – wydrukowano w UE.
Opracowanie: CLM BBDO, Francja – Tel.: +33 1 41 23 41 23 druk: eg+ worldwide, Francja – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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