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Wat gebeurt er wanneer u onze bekroonde NV200 combineert met onze bekroonde 100 % elektrische 
LEAF, waarvan er inmiddels al meer dan 200.000 stuks op onze wegen rijden? Dat levert 
baanbrekende en innovatieve voordelen op voor uw bedrijf. De e-NV200 kan immers op precies 
dezelfde technologie bouwen als onze Nissan LEAF. U verdient uw voertuig al meteen terug, want 
door voor 100 % elektrisch te kiezen, zijn uw gebruikskosten aanzienlijk lager terwijl uw bedrijf 
ogenblikkelijk een milieubewuste en duurzame richting inslaat. Met de e-NV200 betreedt uw bedrijf 
een nieuw tijdperk. Voortaan zal uw manier van werken nooit meer hetzelfde zijn.

PRECIES ZOALS HET U PAST
Uw laadruimte is functioneel en 
veelzijdig dankzij vlakke wanden voor 
een gemakkelijke montage van 
leggers en bakken.

KLAAR VOOR EEN FRISSE WIND IN UW 
BEDRIJF? STAP OVER OP ELEKTRISCH.

MET DE HELE PLOEG OP STAP
Er is ruimte genoeg voor passagiers of 
een hele werkploeg. De e-NV200 biedt 
comfortabel plaats aan twee inzittenden 
(bestelwagen) terwijl u tegelijk beschikt 
over een laadruimte tot 4,20 m³.

GEMAKKELIJK INLADEN
Dankzij de toonaangevende 
binnenlengte van de e-NV200 kunt 
u vlotjes twee europallets kwijt in de 
laadruimte. De batterij is in de vloer 
geïntegreerd waardoor u kunt 
rekenen op een grote laadruimte.



LAGERE KOSTEN,  
HOGERE EFFICIËNTIE
Stel u voor dat u geen geld moet uitgeven aan brandstof, oliewissels of onderhoud van de 
versnellingsbak. Dat zijn de voordelen wanneer u kiest om 100 % elektrisch te rijden met de e-NV200. 
Bovendien bespaart u niet alleen geld door lage gebruikskosten, maar ook tijd! U moet immers nooit 
naar het benzinestation en uw voertuig brengt veel minder tijd door in de werkplaats voor onderhoud. 
Het mooiste van alles is dat uw bijzonder kostenefficiënt voertuig meteen ook de meest 
milieuvriendelijke bestelwagen is die momenteel in serie wordt geproduceerd. Omdat hij zo stil en 
schoon werkt, kunt u 's nachts perfect leveringen in woonwijken vervoeren en hebt u toegang tot 
beschermde zones en binnenomgevingen zonder hinder te veroorzaken. Eindelijk een voertuig voor  
uw bedrijf dat de weg baant naar nieuwe opportuniteiten.

NIEUWE ZAKELIJKE 
MOGELIJKHEDEN 
Omdat de e-NV200 geen  
co2-uitstoot en 
motorgeluiden veroorzaakt, 
kunt u in alle stilte 's nachts 
leveringen vervoeren in 
woonwijken, beschermde 
zones en binnenomgevingen. 
Dat betekent dus geen lawaai 
en CO2-vervuiling voor uw 
klanten en werkomgeving. 

GEEN
BRANDSTOF 
OLIEWISSELS 
CO2-UITSTOOT

LAGE
GEBRUIKSKOSTEN

HOGE
EFFICIËNTIE: 
80 KW (109 PK) 
BESPARINGEN EN 
VOORDELEN 



170 KM*
(*NEDC)
MET EEN VOLLE 

BATTERIJ

4
 UUR

10
 UUR

30
MIN

SNELLE 
LAADSESSIE

WALLBOX NORMALE 
LAADSESSIE

VIER RIJMODI VOOR  
EEN MAXIMAAL BEREIK
De D-modus gebruikt u best op de 
snelweg; met cruisecontrol verbruikt het 
voertuig meer energie. De Eco-modus 
biedt u een langere rijafstand door 
automatisch de respons van het 
gaspedaal en de klimaatregeling aan te 
passen. Dat is pas ecologisch! De B-modus 
bevordert de werking van het 
regeneratieve remsysteem en werkt net 
zoals de motorrem van een voertuig met 
een interne verbrandingsmotor. De 
B-modus en Eco-modus samen leveren 
het meest aantal kilometers op dankzij de 
soepele acceleratie bij de Eco-modus en 
het regeneratief remmen met de B-modus.

DE KRACHT VAN 100 % ELEKTRISCH
Begin uw dag met een volle batterij; zo heeft uw voertuig een autonomie van 170 km* 
(NEDC) voor al uw leveringen, ophalingen, afspraken of noem maar op. De Nissan 
e-NV200 biedt u drie laadmodi: in een half uur kunt u het voertuig tot 80 % opladen aan 
een snellaadpunt; of u kunt de batterij in zo'n vier uur volledig opladen met een wallbox 
en de optionele lader van 6,6 kW aan boord; of u gebruikt een EVSE-laadkabel en een 
gewoon stopcontact in uw woning of op het werk om uw voertuig in zo'n tien uur 
volledig op te laden. Kies gewoon de manier van opladen die u het best past! En met 
het regeneratieve remsysteem is de e-NV200 speciaal ontworpen om u het maximum 
uit elke laadbeurt te laten halen. Dit systeem stuurt telkens wanneer u in vrijloop rijdt, 
vertraagt of remt, energie terug naar de batterij. 



De e-NV200 beschikt over een 
indrukwekkend kleine draaicirkel van 11,2 m 
waarmee u zich moeiteloos door smalle 
straatjes en in krappe parkings begeeft 
zodat u zo dicht mogelijk uw bestemming 
voor laden of leveren bereikt.

Met de achteruitrijcamera durft u voortaan 
de uitdaging van een krappe parkeerplaats 
aan. Deze beschikbare optie biedt u een 
goed zicht op de omgeving achter de auto 
en geeft richtlijnen op het scherm weer 
zodat u de e-NV200 precies op de juiste 
plaats parkeert.

11,2 M
Grootste beenruimte voor bestuurder binnen zijn 
klasse = meer comfort

Rijpositie zoals in truck = beter zicht op de weg

Zetelverwarming = meer comfort 

Batterijverdeling = laag zwaartepunt

ONTSPANNEN RIT,  
ONTSPANNEN WERKDAG
Niets valt te vergelijken met elektrisch rijden: het gevoel van rustig voortbewegen 
zonder motorgeluiden of trillingen. Voeg daar een op de bestuurder gerichte cabine 
aan toe – met de meeste beenruimte binnen deze klasse en een hoge rijpositie,  
net zoals in een truck, voor een beter zicht op de weg – en we krijgen meteen 
gelukkigere, minder vermoeide en zelfverzekerdere bestuurders. Dit alles komt 
bovendien met het comfort van een automatische versnellingsbak die garant staat 
voor meer rijplezier en een uitzonderlijke wendbaarheid (dankzij een laag 
zwaartepunt en 15 -̋wielen), ogenblikkelijk EV-koppel voor een snelle en soepele 
acceleratie en een kleine draaicirkel om makkelijk te manoeuvreren. De e-NV200  
is zeer goed op weg om uw beste werkmakker te worden.



FREE
3 YEARS

UPDATE

Het geavanceerde CARWINGS-navigatiesysteem geeft uw bedrijf 
meteen een stapje voor door digitaal gegevens op te volgen en uit 
te wisselen.

• Door een digitale opvolging en rapportering behoort tijdrovend papierwerk tot  
het verleden.

• Houd de status van uw batterij in het oog op de CARWINGS-website en via de 
NissanConnect EV-app.

• U ontvangt een melding over de status van de batterij en wanneer het laden klaar is.

• U kunt de klimaatregeling vanop afstand in- of uitschakelen of een laadbeurt vanaf 
een mobiel toestel starten.

In één oogopslag ziet u op het dashboard/instrumentenpaneel  
alle informatie die u nodig hebt voor het beheer van uw bereik, 
waaronder de laadstatus en het energieverbruik.

ALLE INFORMATIE DIE U 
NODIG HEBT VOOR UW WERK

RESTEREND 
BATTERIJNIVEAU

GESCHAT BEREIK

ELEKTRICITEITSMETER
STATUS VAN LAADSESSIE 

Voor de best mogelijke werking van het 
navigatiesysteem zijn nauwkeurige kaarten van 

essentieel belang. Met het Nissan 
MapCare™-programma krijgt u 
één gratis kaart-update per jaar 
en dat gedurende drie jaar vanaf 
de aankoop*. Voor meer 
informatie raadpleegt u uw dealer 
of uw eigenaarscommunity 
YOU+Nissan  
http://www.nissan.uk/UK/uk/
YouPlus.html

*Aanbieding op het hele Nissan gamma voorzien van  
NissanConnect (met uitzondering van de NV200 en 370Z) geproduceerd 
vanaf 1 mei 2016. Voertuigen op voorraad maar die vóór 1 mei 2016 zijn 
geproduceerd, komen niet in aanmerking voor deze aanbieding.



Wanneer u de rug van de 
passagierszetel neerklapt, 
hebt u meteen een stevig en 
praktisch oppervlak om te 
schrijven. 

(Niet leverbaar voor BENELUX.)

Dankzij een 
bediening op het stuurwiel 
hebt u meer dan voldoende 
ruimte om te multitasken. 
Hiervoor kunt u trouwens 
rekenen op de handige 
12 V-stroomtoevoer en  
USB-aansluiting.

Één scherm, zoveel  
mogelijkheden. Ander 
leveradres? Ontvang 
de update via sms en 
zoek meteen uw 
nieuwe route via het 
navigatiesysteem.

De SCHUIFLADE ONDER DE ZETEL van de 
passagier verzekert een veilige opberging van al 
uw benodigdheden.

De MIDDENCONSOLE is groot genoeg voor een 
laptop; u kunt er zelfs hangmappen in opbergen.

EEN KANTOOR OP 
WIELEN, WAAR U 
OOK GAAT 
 
De e-NV200 is ongelooflijk goed uitgerust. 
Het ontwerp van het interieur is geïnspireerd 
door bestuurders die onderweg zaken moeten 
afhandelen. Daarom fungeert de cabine ook als 
een gebruiksvriendelijke werkplek met 
instelbare zetels en veelzijdige opbergruimten. 
Waarom zou u een ander kantoor nodig hebben 
als u kunt rekenen op NissanConnect met 
inbegrip van navigatie, handsfree bellen, sms'en 
en Bluetooth®-audiostreaming?



LAADVERMOGEN EN VEELZIJDIGHEID:  
EEN GESLAAGDE COMBINATIE
De e-NV200 is speciaal ontworpen om aan tal van behoeften tegemoet te komen. Maak uw keuze 
uit twee modellen, beide met een multifunctioneel interieur waarin u de configuratie van leggers, 
bakken en zetels perfect kunt aanpassen aan uw diensten. Zelfs een dubbele achterdeur, met of 
zonder ruiten, of een achterklep behoren tot de mogelijkheden. Bovendien is inladen een fluitje van 
een cent dankzij een uitzonderlijk lage laadhoogte van 520 mm aan de achterkant.

OVERTREF DE CONCURRENTIE

De vlakke 
wielkasten maken 
het stapelen van 
uw lading een stuk 
gemakkelijker.

Op de vloer zijn 
zes D-ringen 
bevestigd die een 
gewicht tot 509 kg 
aankunnen.

2,04 m – genoeg plaats achter de voorste zetels voor twee europallets  
2,8 m – plaats voor een lange ladder (met optionele indeelbare scheidingswand)

DE BESTE BINNEN 
ZIJN KLASSE
4,2 m³ laadruimte

3474 liter, 
770 kg 
laadvermogen

1,22 m tussen de wielkasten 
1,50 m van wand tot wand 
1,36 m stahoogte

Met het oog op een maximale laadruimte verzekert 
de e-NV200 u het grootste laadvolume binnen zijn 
klasse. In- en uitladen zijn heel gemakkelijk dankzij 
de achterdeuren met 60/40-indeling.

60 %40 %
VOOR LADEN  

MET MEER PLAATS
VOOR LADEN  
MET WEINIG 

PLAATS 

Plaats voor twee 
standaard europallets 
plus extra ruimte

60/40 
INDELING VAN 

ACHTERDEUREN

520mm
 LAADHOOGTE AAN 

ACHTERKANT

Kies de versie die het best bij  
uw bedrijf past. U zoekt vooral 
laadruimte? Dan is de e-NV200 
bestelwagen uw ideale keuze. 
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1 _   Dakdrager met 3 balken

2 _  Zijprofielen

3 _  Spatborden voor en achter

4 _  Instaplijsten

5 _  Kunststof bescherming 
van dubbele achterdeur, 
volledige bescherming in 
twee delen

6 _  Stoffen stoelbekleding uit 
milieuvriendelijk materiaal

7 _  Beschermrooster voor 
schuifdeur

8 _  Rubberen mat

9 _  Multifunctioneel net 
met aanpasbare 
stangen

10 _ Kunststof 
beschermplaat voor 
laadvloer en 
laaddrempel

11 _ Drempelbescherming 
en standaardmat

12 _ Bagagenet

13 _ Zachte 
laadruimtebekleding

WERK UW e-NV200 HELEMAAL AF MET ORIGINELE 
NISSAN ACCESSOIRES. Van stoffen stoelhoezen en 
beschermroosters voor de schuifdeuren tot 
rubbermatten en laadruimtebekledingen ... onze 
accessoires zijn stuk voor stuk speciaal voor uw Nissan 
gemaakt, klaar voor een onmiddellijke montage en 
ontworpen met het oog op uw specifieke behoeften.

ORIGINELE ACCESSOIRES VAN NISSAN

HET HELE PAKKET



F

E

A

B

C

D

KLEUREN

WIT (S) - QM1 ZILVER (M) - KLO LICHTGRIJS (PM) - K51 ZWART (M) - GNO

WIT (3P) - QABROOD (S) - Z10 BLAUW (P) - BW9

LICHTMETALEN VELGEN

BINNENBEKLEDING

BESTELWAGEN

15" STALEN VELGEN

AFMETINGEN

TOTALE AFMETINGEN
onderkant van voertuig  

technische tekening

A  Lengte mm 4560

B  Breedte met spiegels mm 2011

C  Breedte zonder spiegels mm 1755

D  Hoogte (zonder lading) mm 1858

E  Wielbasis mm 2725

Overhang voor mm 987,2

Overhang achter mm 846,6

Spoorbreedte voor mm 1530

Spoorbreedte achter mm 1530

F  Bodemvrijheid (zonder lading) mm 153,4



BIJ NISSAN HAALT U HET BESTE IN ONS NAAR BOVEN.

U wakkert onze verbeelding aan. U stimuleert onze vindingrijkheid. U inspireert ons om grenzen 
te verleggen en te innoveren. En bij Nissan gaat innovatie niet gewoon om het toevoegen en 
uitbreiden van producten; we willen net die stap verder gaan om de status quo een nieuwe 
dimensie te geven. We ontwikkelen verrassende oplossingen om tegemoet te kunnen komen aan 
uw stoutste en meest pragmatische wensen. Bij Nissan ontwerpen we voertuigen, accessoires 
en diensten die afwijken van het traditionele. We maken het praktische spannend en het spannende 
praktisch. Allemaal om u elke dag opnieuw een fantastische rijervaring te laten beleven.

BESTELWAGEN MET ENKELE SCHUIFDEUR BESTELWAGEN MET DUBBELE SCHUIFDEUR

MOGELIJKE VERSIES

Voor 100 % gemoedsrust en controle over uw budget kunt u een Nissan 
onderhoudscontract aangaan. Deze overeenkomst dekt uw periodiek onderhoud 
voor het aantal kilometers en de periode die het best bij uw bedrijfsactiviteiten 
aansluiten. Zo bent u er zeker van dat uw nieuwe e-NV200 wordt onderhouden door 
speciaal opgeleide Nissan technici.

ONDERHOUDSCONTRACTEN

Nissan biedt nu een garantie van 5 jaar op de e-NV200.
Dit is veel meer dan een garantie, en houdt in:

- 5 jaar of 100 000 km fabrieksgarantie op onderdelen die deel uitmaken van de 
elektrische aandrijving

- 5 jaar of 100 000 km fabrieksgarantie tegen capaciteitsverlies van de batterij 
 (verlies van meer dan 3 streepjes op de capaciteitsmeter)
- 3 jaar of 100 000 km fabrieksgarantie op alle andere onderdelen die geen deel 

uitmaken van de elektrische aandrijving, aangevuld met 2 jaar extra* garantie op 
de belangrijkste onderdelen

- 5 jaar, onbeperkte km pechhulp – dekt autopech, ongelukken en incidenten niet 
gedekt door de garantie zoals lekke band, verloren sleutels.

- 3 jaar, onbeperkte km fabrieksgarantie op de carrosserielak
-  12 jaar, onbeperkte km fabrieksgarantie tegen perforatie van carrosseriepanelen 

a.g.v. corrosie.

Volledig overdraagbaar

* De uitvoerder van deze verlengde garantie is “Nissan International Insurance Ltd.”  
De totale garantiedekking is beperkt tot 100 000 km.

E-NV200 MET 5 JAAR GARANTIE



Volg Nissan e-NV200 op:

Bezoek onze website op: www.nissan.be
www.nissan.nl

Alle inspanningen werden geleverd om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct is bij het ter perse gaan 
(december 2016). In deze brochure worden prototype voertuigen getoond die op autobeurzen zijn tentoongesteld. Overeenkomstig 
het bedrijfsbeleid om voortdurend onze producten te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om op elk ogenblik 
de specificaties en de voertuigen zoals omschreven en weergegeven in deze publicatie, te wijzigen. Nissan dealers zullen zo snel 
mogelijk op de hoogte worden gebracht van zulke wijzigingen. Neem contact op met uw plaatselijke Nissan dealer voor de meest 
actuele informatie. Omwille van beperkingen tijdens het drukproces kunnen de kleuren die in deze brochure worden afgebeeld, 
enigszins verschillen van de eigenlijke lakkleuren en de gebruikte materialen voor de binnenafwerking. Alle rechten voorbehouden. 
De reproductie van de volledige brochure of een deel van deze brochure zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe 
is niet toegestaan.

Deze brochure is vervaardigd met chloorvrij papier – GEA BtoB e-NV200 BROC 12/2016 – Gedrukt in de EU.
Ontwikkeld door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.



STANDAARDUITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS

NISSAN 
e-NV200 VAN

GAMMA VISIA OPTIMA BUSINESS

80 kW /  109 pk



UITVOERINGEN NISSAN e-NV200 BESTELWAGEN

  VISIA

STIJL

 15ˆ Stalen velgen

 EV Radiatorgrill

 Gesloten achterdeuren

 Zijschuifdeur rechts

COMFORT

 Handmatig verstelbare bestuurdersstoel

 12V aansluiting

 In hoogte verstelbaar stuurwiel

 Eco-Modus

VEILIGHEID

 Airbag bestuurder

 ABS

 ESP

 Volledig metalen tussenschot

 Volwaardig reservewiel

TECHNOLOGIE

 I-Key

EV UITRUSTING

 Batterijlader 6,6kW

 EVSE laadkabel

 OPTIES

 Tweede schuifdeur (links)

  OPTIMA
  VISIA +

COMFORT

 Automatische airconditioning

 Elektrische ramen

 Elektrische spiegels

VEILIGHEID

 Mistlampen voor

 Cruise control

 Sjorhaken op rails

TECHNOLOGIE

 Radio CD met AUX- & USB-aansluiting

 Bluetooth

EV UITRUSTING

 Snellader met batterijkoeling

 OPTIES

 Tweede schuifdeur (links)

 Zij- en passagiersairbag

 Ramenpakket: achterdeuren met ramen, ruiten- 

 wisser, verwarming, tussenschot met raam en  

 achteruitkijkspiegel

  BUSINESS
  OPTIMA +

COMFORT

 Stoelverwarming

 Laadvloerbescherming rubber

VEILIGHEID

 Licht- en regensensor

TECHNOLOGIE

 Carwings EV IT / navigatiesysteem met  

 acheruitrijcamera

 OPTIES

 Tweede schuifdeur (links)

 Zij- en passagiersairbag

 Ramenpakket: achterdeuren met ramen, ruiten- 

 wisser, verwarming, tussenschot met raam en  

 achteruitkijkspiegel



STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES 
e-NV200 BESTELWAGEN VISIA OPTIMA BUSINESS

■ VEILIGHEID
• ABS (antiblokkeer remsysteem)

• EBD (elektronische remkrachtverdeling)

• ESP (elektronische stabiliteitscontrole), uitschakelbaar

• EBA (noodremhulp)

• Bestuurdersairbag

• Zij- en passagiersairbag -
• Startonderbreker

• 3-punts veiligheidsgordels voor met gordelspanner

• Gesloten tussenschot met raam -
• Cruise control en speed limiter met bediening op het stuur -
• 6 sjorogen

• Sjorogen op rails -
• Reservewiel

■ STIJL

Exterieur
• Stalen wielen 15’’

• Stoffen bekleding

• Dubbele asymmetrische deuren, staalplaat

• Schuifdeur rechts

■ COMFORT

Rijcomfort
• Stuurbekrachtiging

• In hoogte verstelbaar stuurwiel

• Bestuurdersstoel in lengte verstelbaar

• Multifunctioneel scherm met boordcomputer

• Klok

• Eco-Modus (lager stroomverbruik door beperking van het vermogen)

• B-Modus (In B-Modus wordt meer energie teruggebracht naar de batterij wanneer u afremt.)

Aan boord
• Hoofdsteunen in hoogte verstelbaar

• Automatische airconditioning -
• Verwarmde stoelen en stuurwiel - -
• Cabineverlichting

• Verlichting van de laadruimte

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Waarschuwing indien een van de deuren niet is gesloten

• Elektrische ramen voor met impulsbediening bestuurderszijde -
• 12 V / 120 W aansluiting in de middenconsole

• Zonneklep voor bestuurder en passagier met kaarthouder

Opbergruimte
• Opbergruimte in deuren

• Opbergruimte onder de bestuurdersstoel

• Centrale opbergruimte tussen voorzetels

• Open opbergruimte en bekerhouders (2x)

• Bekerhouders op dashboard

• Opbergruimte ter hoogte van middenconsole

• Laadvloerbescherming rubber - -

 
 = Standaard        = Optie       P = Onderdeel van een Pack       - = Niet beschikbaar     



STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES 
e-NV200 BESTELWAGEN VISIA OPTIMA BUSINESS

■ ZICHT EN VERLICHTING
• Licht- en regensensor - -
• Mistlampen voor -
• Mistachterlicht

• Elektrisch verstelbare buitenspiegels -
■ TECHNOLOGIE
• Voorbereiding radio met antenne en 2 luidsprekers

• Radio-CD MP3 met bediening op het stuur en Bluetooth, USB- en AUX-aansluiting -
• Intelligente sleutel ('I-Key')

• Aanraakscherm voor Carwings navigatie met indicatie laadpunten & mogelijkheid om een aantal  
functies vanaf de smartphone te bedienen - -

• Achteruitrijcamera - -
■ LADEN
• Meegeleverde laadkabel, geschikt voor stopcontact, 6m lengte

• 6,6 kW lader

• Programmeerbaar laden

• Laadsessies vanaf afstand via smartphone te bedienen - -
• Op afstand bedienbare airconditioning (via Intelligente sleutel ('I-Key'))

• Snellader met batterijkoeling -
■ PAKKETTEN
• RAMENPAKKET: 

Asymmetrische achterdeuren (180°) met verwarmde achterruit, ruitenwisser, tussenschot met raam, 
binnenspiegel (antireflectie)

- P P

 = Standaard        = Optie       P = Onderdeel van een Pack       - = Niet beschikbaar     



TECHNISCHE GEGEVENS e-NV200 VAN
■ MODEL
• Aantal deuren 4 of 5
• Zitplaatsen 2
■ MOTOR
• Motorcode EM57
• Elektromotor type AC synchroon
• Maximaal vermogen kW(pk) 80 [109]
• Maximaal koppel Nm/tr/mn 254/0-3008 tr/min
• Max. t/min 10500
• Soort energie Elektrisch
■ ACCU
• Type Gelamineerde lithium-ion accu
• Voltage V 360
• Capaciteit kWh 24kWh, 48 modules
• Aantal cellen 192
■ OPLADER
• On-board oplader kW 6,6
• Quick charger kW 50
• Oplaadsnoer EVSE 6 m lang - 4 kg
■ AANDRIJVING
• Soort aandrijving Automatisch
• Versnellingsbak Enkele overbrenging met reductie
• Eindoverbrenging 9,301
• Wielaandrijving Voorwielaandrijving
■ CHASSIS
• Wielophanging Voor Onafhankelijk, type MacPherson

Achter Bladveren
• Stuurinrichting Elektrisch bekrachtigd
• Remsysteem Voor Regenererend - geventileerde schijven (CLZ31VE_283_28t)

Achter Geventileerde schijven (AD11VE+DS17_292_16t)
• Stabiliteitscontrolesysteem ESP (Standaard)
• Bandenmaat 185/65R15
■ GEWICHTEN & AFMETINGEN
• Max. toelaatbaar voertuiggewicht (GVW) kg 2250 2220 2220
• Max. toelaatbaar gewicht vooras kg 1180 1180 1180
• Max. toelaatbaar gewicht achteras kg 1200 1200 1200
• Massa rijklaar kg 1555 1570 1569
• Massa ledig voertuig* kg 1455 1470 1469
• Max. laadvermogen kg 795 750 751
• Max. toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd kg 460 460 430
• Max. daklast kg 100 100 100
• Lengte mm 4560
• Breedte (incl. buitenspiegels) mm 2011
• Breedte (excl. buitenspiegels) mm 1755
• Hoogte (zonder belading) mm 1858
• Wielbasis mm 2725
• Overhang voor mm 987,2
• Overhang achter mm 846,6
• Spoorbreedte voor mm 1530
• Spoorbreedte achter mm 1530
• Bodemvrijheid (onbeladen) mm 153,4
■ LAADRUIMTE
• Max. lengte mm 2046
• Max. breedte mm 1500
• Max. hoogte mm 1358
• Breedte tussen de wielkasten mm 1220
• Hoogte laadvloer (zonder belading) mm 523,5
• Laadvolume m3 4,2
• Zijschuifdeur  Breedte mm 700
    Hoogte mm 1171
• Openslaande achterdeur  Breedte mm 1262
    Hoogte mm 1228

■ PRESTATIES
• Elektriciteitsverbruik Wh/km 165
• Actieradius (NEDC) km 170
• Uitstoot CO2 g/km 0
• Max. snelheid km/h 123
• Acceleratie 0-100 km/h sec 14

• Min. draaicirkel (tussen stoepranden) m 10,6

Opties kunnen invloed hebben op de gewichten.



Bezoek onze website: 
www.nissan.nl

Nissan behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in specificaties, kleuren en prijzen door te voeren. Deze wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Nissan dealers worden 
doorgegeven. Raadpleeg daarom uw plaatselijke Nissan dealer voor de meest recente informatie. Nissan is op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van onjuistheden 
of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing welke bij ons, alle Kamers van Koophandel en 
alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek worden deze u toegezonden.
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