
Model

Prevodovka 6-stupňová manuálna

7-stupňová automatická s 

možnosťou manuálneho 

radenia

6-stupňová manuálna

7-stupňová  automatická s 

možnosťou manuálneho 

radenia

Typ karosérie

Počet sedadiel osôb

Motor

Označenie motora

Počet valcov, usporiadanie

Počet ventilov na valec

Zdvihový objem cm³

Vŕtanie x zdvih mm

Max. výkon kW(k)/min
-1

Max. krútiaci moment Nm/min
-1

Palivo

Prívod paliva

Systém kontroly emisií / úroveň emisií

Podvozok

Zavesenie prednej nápravy

Zavesenie zadnej nápravy

Riadenie

Brzdy

Priemer a hrúbka predných brzdových kotúčov mm

Priemer a hrúbka zadných brzdových kotúčov mm

Rozmer diskov kolies a pneumatík

18" disky kolies z ľahkých zliatin

19" kované disky kolies z ľahkých zliatin RAYS

Hmotnosti / Rozmery

Pohotovostná hmotnosť min./max. kg 1 496 / 1 526 1 508 / 1 538 1 530 / 1 567 1 555 / 1 577

Celková hmotnosť kg

Celková dĺžka mm

Celková šírka mm

Celková výška mm

Rázvor náprav mm

Rozchod kolies vpredu mm

Rozchod kolies vzadu mm

Objem batožinového priestoru (VDA) l

Objem palivovej nádrže l

Spotreba, jazdné vlastnosti*

Spotreba paliva - Nízka (WLTP) l/100 km 19.7 20.0 20.6 19.9

Spotreba paliva - Stredná (WLTP) l/100 km 12.0 11.6 12.6 11.8

 Spotreba paliva - Vysoká (WLTP) l/100 km 10.3 10.1 10.9 10.3

Spotreba paliva - Veľmi vysoká (WLTP) l/100 km 10.9 10.7 11.6 11.1

Spotreba paliva - Kombinovaná (WLTP) l/100 km 12.1 12.0 12.8 12.2

CO2 produkcia emisií - Nízka (WLTP) g/km 445 454 467 451

CO2 produkcia emisií - Stredná (WLTP) g/km 271 264 285 267

CO2 produkcia emisií - Vysoká (WLTP) g/km 233 229 246 234

CO2 produkcia emisií - Veľmi vysoká (WLTP) g/km 247 243 261 252

CO2 produkcia emisií - Kombinovaná (WLTP) g/km 274 271 289 276

Max. rýchlosť km/h 250 250 250 250

Zrýchlenie 0 - 100 km/h s 5,3 5,6 5,5 5,8

* Hodnoty spotreby a emisií sú stanovené v súlade s platnými európskymi predpismi. V dôsledku zavedenia nového celosvetovo harmonizovaného skúšobného postupu (WLTP) by sa dané 

technické údaje mohli aktualizovať pred registráciou vozidla. Nepovinné vybavenie a príslušenstvo spolu s inými netechnickými faktormi môžu ovplyvniť spotrebu a emisie. Uvedené motory môžu 

podliehať obmedzeniam dostupnosti v dôsledku zmien v ponuke motorov Nissan. Skontrolujte si dostupnosť a dátum dodania u predajcu Nissan.

VQ37VHR

V6, 60°

4

3 696

95,5 x 86,0

1 325 1 325

Hrebeňové riadenie s posilňovačom

Ventilované kotúče s brzdovými strmeňmi zo zliatiny hliníka (4-piestikové vpredu a 2-piestikové vzadu)

Φ 355 x 32

Φ 350 x 20

18" a 19" disky kolies

370Z Coupé 370Z Roadster

3-dverové Coupé 3-dverový Roadster

2 2

241 (328) / 7 000

Dvojité lichobežníkové zavesenie s komponentami z hliníkovej zliatiny

Nezávislé zavesenie typu Multi-link s komponentami z hliníkovej zliatiny a ocele

2 550

1 550 (18") / 1 540 (19")

1 595 (18") / 1 565 (19")

235 139

72

Uzavretý systém so spätnou väzbou s 3-cestným katalyzátorom / Euro 6

Viacbodové vstrekovanie

Benzín, Natural 98

363 / 5 200

1 845

225/50 R18 (predné), 245/45 R18 (zadné) / 18"x8"(predné), 18"x9"(zadné)

245/40 R19 (predné), 275/35 R19 (zadné) / 19"x9"(predné), 19"x10"(zadné)

1 800 1 885

4 265

NISSAN 370z



Typ karosérie

Počet sedadiel osôb

Označenie motora

Počet valcov, usporiadanie

Počet ventilov na valec

Zdvihový objem cm³

Vŕtanie x zdvih mm

Max. výkon motora 
1)

kW(k)/min
-1

Max. krútiaci moment 
1)

Nm/min
-1

Druh paliva

Prívod paliva

Systém kontroly emisií / úroveň emisií

Konfigurácia pohonu

Prevodovka

Diferenciál so zvýšenou svornosťou

Zavesenie prednej nápravy

Zavesenie zadnej nápravy

Riadenie

Brzdy

Priemer a hrúbka predných brzdových kotúčov Φ

Priemer a hrúbka zadných brzdových kotúčov Φ

Rozmer diskov kolies a pneumatík

19-palcové disky kolies z ľahkých zliatin

Pohotovostná hmotnosť min/max 
2) kg

Celková hmotnosť kg

Celková dĺžka mm

Celková šírka mm

Celková výška mm

Rázvor mm

Rázvor kolies vpredu mm

Rázvor kolies vzadu mm

Objem batožinového priestoru (VDA) l

Objem palivovej nádrže l

Spotreba paliva - Nízka (WLTP) l/100 km

Spotreba paliva - Stredná (WLTP) l/100 km

Spotreba paliva - Vysoká (WLTP) l/100 km

Spotreba paliva - Veľmi vysoká (WLTP) l/100 km

Spotreba paliva - Kombinovaná (WLTP) l/100 km

CO2 produkcia emisií - Nízka (WLTP) g/km

CO2 produkcia emisií - Stredná (WLTP) g/km

CO2 produkcia emisií - Vysoká (WLTP) g/km

CO2 produkcia emisií - Veľmi vysoká (WLTP) g/km

CO2 produkcia emisií - Kombinovaná (WLTP) g/km

Max rýchlosť km/h

Zrýchlenie 0-100 km/h s

250

3-dverové Coupé

451

278

232

247

276

Viacbodové vstrekovanie

Uzavretý systém so spätnou väzbou s 3-cestným katalyzátorom / Euro 6

Dvojité zavesenie s hliníkovými komponentmi

Nezávislé zavesenie typu Multi-link s hliníkovými a oceľovými komponentmi

Hrebeňové riadenie s posilňovačom

253 (344) @ 7400

371 @ 5200

Bezolovnatý benzín OČ 98

19.9

12.3

1580

235

72

1535/1535

1800

4410

1870

1315

2550

1555

VQ37VHR

V6, 60°

4

3,696

95.5 x 86.0

Model

2

5.2

1) V súlade so smernicou 1999/99/EC.

2) Hodnoty v súlade so Smernicou EC. Stav pohotovostnej hmotnosti je bez vodiča a vrátane chladiacej kvapaliny, olejov, paliva, rezervného kolesa a náradia. Užitočná hmotnosť sa zníži v závisloti od dodatočnej  výbavy alebo namontovaných 

doplnkov.

3) Hodnoty spotreby a emisií sú stanovené v súlade s platnými európskymi predpismi. V dôsledku zavedenia nového celosvetovo harmonizovaného skúšobného postupu (WLTP) by sa dané technické údaje mohli aktualizovať pred registráciou 

vozidla. Nepovinné vybavenie a príslušenstvo spolu s inými netechnickými faktormi môžu ovplyvniť spotrebu a emisie. Uvedené motory môžu podliehať obmedzeniam dostupnosti v dôsledku zmien v ponuke motorov Nissan. Skontrolujte si 

dostupnosť a dátum dodania u predajcu Nissan.

Motor vpredu, pohon zadných kolies

6-stupňová manuálna

Viskózny typ (VLSD)

10.3

10.9

Ventilované kotúče s protiľahlými brzdovými strmeňmi zo zliatiny hliníka (4-piestikové vpredu a 2-

piestikové vzadu)

355 x 32

350 x 20

19" disky kolies

245/40 R19 (vpredu), 285/35 R19 (vzadu) / 19"x9.5"(vpredu), 19"x10.5"(vzadu)

12.2

Model            

Motor

Prevodový systém

Podvozok

Hmotnosti

Rozmery

Spotreba paliva a jazdné vlastnosti3)


