
MODEL

Karoserie

Počet míst k sezení osob

MOTOR

Počet válců, uspořádání

Objem motoru cm
3

Max. výkon kW/min-1

Max. točivý moment Nm/min-1

Palivo

Přívod paliva

Systém kontroly emisí

PODVOZEK

Přední

Zadní

Řízení

Brzdy

Průměr a tloušťka předních brzd Ø

Průměr a tloušťka zadních brzd Ø

Velikost kol a pneumatik

HMOTNOSTI A ROZMĚRY

Pohotovostní hmotnost kg

Celková přípustná hmotnost kg

Rozložení hmotnosti (přední / zadní náprava) %

Celková délka mm

Celková šířka mm

Celková výška mm

Rozvor náprav mm

Průměr otáčení (obrysový) m

Součinitel odporu vzduchu (cd)

Minimální světlá výška mm

Objem palivové nádrže l

VÝKON1)

Spotřeba paliva - Nízka prům. rychlost (WLTP) l/100 km

Spotřeba paliva - Střední prům. rychlost (WLTP) l/100 km

Spotřeba paliva - Vysoká prům. rychlost (WLTP) l/100 km

Spotřeba paliva - Extra vysoká prům. rychlost (WLTP) l/100 km

Spotřeba paliva - Kombinovaná (WLTP) l/100 km

 
Emise CO2 - Nízká prům. rychlost (WLTP) g/km

Emise CO2 - Střední prům. rychlost (WLTP) g/km

Emise CO2 - Vysoká prům. rychlost (WLTP) g/km

Emise CO2 - Extra vysoká prům. rychlost (WLTP) g/km

Emise CO2 - Kombinované (WLTP) g/km

Maximální rychlost km/h

Počet otáček volantu mezi krajními polohami

304

269

295

316

13.5

11.9

13.1

14.0

500

Nissan GT-R 

419 (570) / 6 800

637 / 3 300-5 800

255/40 ZRF20 (přední), 285/35 ZRF20 (zadní) / 20"x9,5"(přední), 20"x10,5"(zadní)

1 752

2.4

315

74

2 780

12.2

4710

22.1

3 799

 Elektronicky ovládané hřebenové s progresivním posilovačem

Odvětrávané disky s protilehlými hliníkovými třmeny (6 pístků vepředu, 4 pístky vzadu)

Bilstein DampTronic

Bilstein DampTronic

Doporučeno je okt. č. 100. Max. hodnot výkonu lze dosáhnout s palivem okt. č. 100.

Palivo okt. č. 98 lze použít, ale dojde k nepatrnému snížení výkonu.

Nissan Direct Ignition System

3 cestný katalyzátor a sekundární systém přívodu vzduchu

Tlumiče                                        

390 x t32,6 

380 x t30 

1) Hodnoty spotřeby paliva a emisí jsou uvedeny v soualdu s platnou evropskou směrnicí. Jako následek uvedení nové celosvětově harmonizované testovací procedure pro osobní vozy (WLTP = Worldwide Light

vehicles Test Procedure) se mohou se mohou uvedené technické údaje před registrací vozidla změnit. Volitelná výbava a příslušenství společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a emise. Uvedené

motorizace nemusí být plně dostupné kvuli změnám v nabídce motorizací v rámci portfolia značky Nissan. Pro informace o dostupnosti a termínu dodání se obraťte na autorizovaného prodejce Nissan.
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0.26

105

1 895

1 370

2 200

Dvoudvéřové kupé

4

V6 twin turbo

NISSAN GT-R


