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LEGENDARNY – ale nie
z powodu czasu uzyskanego
na torze, przyspieszenia
od 0 do 100 km/h czy ceny. Ten
model został zbudowany
z obsesyjną dbałością
o szczegóły oraz zgodnie
z przekonaniem, że z osiągów
super samochodu można
korzystać także na co dzień.
Wszędzie. Zawsze.
Wyrafinowany, a jednocześnie
niezwykle wszechstronny. We
właściwych rękach może
zupełnie zmienić spojrzenie
na motoryzację. Nowy Nissan
GT-R. Historia modelu jest pełna
rekordów, ale jego celem jest
jak zwykle wzbudzanie EMOCJI.
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PORYWAJĄCY.
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MILIMETR PO MILIMETRZE,

PERFEKCYJNIE

UKSZTAŁTOWANY.

Obsesyjna dbałość o szczegóły oznacza dopracowanie modelu w najdrobniejszych aspektach.
Kiedy w tunelu aerodynamicznym okazało się, że wokół słupka C powstają minimalne turbulencje,
fanatyczni konstruktorzy zdecydowali się przeprojektować cały słupek, mimo że straty energii
wynikające z tych zawirowań nie przekraczały 1%.
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PRZEWODNIK PO WYSOKICH OSIĄGACH GT-R
SILNIK

SKRZ YNIA BIEGÓW

VR38 z podwójnym turbodoładowaniem

Platforma Premium Midship (PM) zastosowana w modelu GT-R umożliwiła
umieszczenie skrzyni biegów wraz ze skrzynką rozdzielczą i przekładnią
główną z tyłu pojazdu bez konieczności zastosowania tradycyjnego układu
z rurą reakcyjną, dzięki czemu zawieszenie może działać niezależnie,
optymalizując przyczepność każdego z kół podczas pokonywania zakrętów.

Silnik stworzony z myślą o potrzebach supersamochodu na miarę
XXI wieku. VR38 charakteryzuje się wysokimi osiągami, a przy tym
zapewnia rozsądne spalanie i jest bardziej przyjazny dla środowiska.

Zintegrowana turbosprężarka IHI

Po obu stronach silnika zamontowano po jednej turbosprężarce IHI.
Dzięki połączeniu kolektora wydechowego i turbosprężarki w jeden
zespół udało się zoptymalizować przepływ dolotowy i wydechowy.
Aby poprawić wydajność chłodzenia, zastosowano większą chłodnicę.
W celu uniknięcia opóźnień w pracy turbosprężarki przy rosnącym
momencie obrotowym zastosowano precyzyjny system sterowania
elektronicznego.

570 KM

A ERODY N A M IK A
Powłoka lakiernicza o zwiększonej odporności na
zarysowania, podwójna warstwa lakieru bezbarwnego

W ten sposób powstał pierwszy na świecie napęd na cztery koła z niezależnym
układem przeniesienia napędu transaxle. Aby jeszcze bardziej ułatwić prowadzenie
pojazdu, wałek wejściowy i wałek wyjściowy zostały przechylone i spłaszczone, tak aby
obniżyć środek ciężkości pojazdu.

Perfekcyjne połączenie
pojemności i mocy

Zamknięty blok cylindrów i konstrukcja ramy drabinkowej

Zamknięta konstrukcja bloku cylindrów zapewnia lepszą wytrzymałość
silnika. Aby zwiększyć ją jeszcze bardziej, zastosowano również
konstrukcję ramy drabinkowej, która stanowi dodatkowe podparcie
wału korbowego, co jest niezwykle ważne przy ogromnym momencie
obrotowym silnika. Jako materiał wykonania miski olejowej i pokrywy
wybrano stop magnezu, ze względu na jego lekkość i wytrzymałość.

Niezależne układy dolotowe i wydechowe

Aby zwiększyć moc i poprawić elastyczność silnika w porównaniu
z jednostkami wolnossącymi, każda strona jednostki VR38 ma własną
turbosprężarkę, chłodnicę oraz katalizator. Poprzez zastosowanie
niezależnego układu dolotowego i wydechowego po każdej stronie
silnika V6 zwiększono przepływ powietrza dolotowego i zmniejszono
ciśnienie zwrotne.

Tuleje powlekane plazmą

W każdym cylindrze zastosowano innowacyjne tłoki powlekane plazmą
zamiast tradycyjnych wersji żeliwnych. To rozwiązanie poprawia
chłodzenie oraz zmniejsza tarcie i masę, przy jednoczesnej
maksymalizacji mocy i zmniejszeniu zużycia paliwa. W porównaniu
z tradycyjnymi rozwiązaniami całkowita masa silnika jest mniejsza
o około 3 kilogramy.

Chłodnica oleju z termostatem

Aby zapewnić optymalną kontrolę chłodzenia silnika, jednostka VR38
została wyposażona w kontrolowany termostatem układ chłodzenia
oleju. Specjalna pompa gwarantuje dopływ oleju do turbosprężarek,
nawet przy działaniu dużej siły odśrodkowej, na przykład podczas
wyścigu.
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Układ smarowania z suchą miską
olejową. Aby zapewnić stałe
smarowanie skrzyni biegów, nawet
przy pokonywaniu zakrętów, kiedy
na samochód działa duża siła
odśrodkowa, zastosowano układ
smarowania z suchą miską
olejową. Układ natryskuje olej
przekładniowy bezpośrednio
na koła zębate, zmniejszając tarcie
i zwiększając niezawodność.

GR6

Pierwszy na świecie napęd
na cztery koła z niezależnym układem przeniesienia napędu transaxle
Napęd na cztery koła
ATTESA E-TS
Napęd ATTESA E-TS jest układem
faworyzującym tylną oś, który
różnicuje rozdział momentu
obrotowego od 0:100 do 50:50
w zależności od prędkości,
przyspieszenia bocznego, kątów
położenia koła kierownicy, poślizgu
opon, rodzaju nawierzchni i stopnia
odchylenia kierunkowego.
Stworzony specjalnie z myślą
o modelu GT-R układ kontroli stopnia
odchylenia kierunkowego mierzy
różnice pomiędzy docelowym
odchyleniem obliczanym na
podstawie kąta obrotu kierownicy
oraz rzeczywistym odchyleniem
według wskazań czujnika odchylenia
oraz czujnika siły odśrodkowej,
a następnie dostosowuje rozdział
momentu obrotowego, aby pomóc
kierowcy utrzymać pojazd
na obranym torze jazdy.
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Optymalizacja parametrów aerodynamicznych

Sylwetka nowego Nissana GT-R, inspirowana wersją Nismo, została
zmodyfikowana poprzez zastosowanie elementów nadwozia
zaprojektowanych pod kątem ograniczenia oporu aerodynamicznego
i optymalizacji przepływu powietrza w każdych warunkach.
- przedni spojler
- przednie wloty powietrza
- maska silnika
- spojlery boczne
- słupek C
- bok tylnego zderzaka

Przy prędkościach, jakie osiąga GT-R, nawet najmniejszy kamyk może
poważnie uszkodzić karoserię. Aby Nissan GT-R dłużej wyglądał jak nowy,
modele w kolorach Deep Blue Pearl (granatowy perłowy), Gun Metallic
(stalowy), Solid Red (czerwony) i Super Silver (srebrny) są wykończone
innowacyjną powłoką przeciwodpryskową, nakładaną na górną część
przedniej osłony wlotu powietrza, przednią część tylnego nadkola – czyli
w dwóch miejscach najbardziej narażonych na odpryski podczas jazdy – na
nadwozie oraz zderzaki. Oprócz tego podwójna warstwa lakieru bezbarwnego
pomaga chronić karoserię przed czynnikami zewnętrznymi. W przypadku
kolorów Pearl White (biały perłowy) i Pearl Black (czarny perłowy) zastosowano
specjalną powłokę chroniącą przed zadrapaniami. Jest to warstwa lakieru
bezbarwnego o większej odporności na zadrapania w porównaniu
z tradycyjnym lakierem bezbarwnym, dzięki czemu pojazd dłużej wygląda jak
nowy. Lakier „naprawia” również niewielkie zadrapania, przywracając karoserii
wygląd zbliżony do stanu pierwotnego. W nowym Nissan GT-R wprowadzono
kolejny, atrakcyjny kolor nadwozia Katsura Orange (pomarańczowy).

LED

Reflektory LED o bardzo szerokiej wiązce.
Rewolucja w oświetleniu

Właściwości aerodynamiczne były jednym z priorytetów podczas
opracowywania modelu GT-R. Zasadniczo im niższy współczynnik oporu
powietrza, tym niższa siła dociskająca, która pomaga utrzymać
przyczepność i ułatwia prowadzenie pojazdu. Dzięki zastosowaniu
platformy Premium Midship w Nissanie GT-R udało się zachować unikalny
balans pomiędzy tymi parametrami i wygenerować dużą siłę dociskającą
przy niskim współczynniku oporu (0,26). Z kolei wykorzystanie
właściwości aerodynamicznych do aktywnego chłodzenia układu
przeniesienia napędu i hamulców pozwoliło uzyskać lepsze osiągi.

N A DW OZI E
Wielomateriałowa konstrukcja nadwozia

Nadwozie Nissana GT-R jest niezwykle wytrzymałe
dzięki zastosowaniu połączenia włókna węglowego,
odlewów aluminiowych oraz stali.
W celu uzyskania odpowiedniej sztywności strukturalnej
w drzwiach zastosowano wewnętrzne panele z odlewów aluminiowych. Takie
rozwiązanie zmniejsza skalę deformacji nadwozia w razie wypadku. Elementy
z odlewów aluminiowych zastosowano również w obudowie kolumny
zawieszenia przedniego i w samym zawieszeniu przednim. Aby dodatkowo
zwiększyć sztywność konstrukcji, rozpórki zawieszenia wykonano z lekkich
kompozytów węglowych z elementami aluminiowego „plastra miodu”.

Opracowane specjalnie dla modelu GT-R nowe reflektory przednie
są wyposażone w cztery diody LED, które doskonale oświetlają drogę
w sposób najbardziej zbliżony do światła dziennego. Światła o bardzo
szerokiej wiązce oświetlają większy obszar po bokach i z przodu
pojazdu, zwiększając widoczność, zwłaszcza podczas pokonywania
zakrętów. Szeroka wiązka światła jest tak skuteczna, że światła
przeciwmgłowe nie są potrzebne. Trzy reflektory pomocnicze oświetlają
duży obszar po bokach pojazdu bez oślepiania kierowców w pojazdach
nadjeżdżających z naprzeciwka.

Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii Hyper LED
Aby zwiększyć widoczność Nissana GT-R dla innych pojazdów, model
został wyposażony w światła do jazdy dziennej wykonane w technologii
Hyper LED. Pomimo kompaktowych wymiarów światła te są świetnie
widoczne, nawet w pełnym słońcu.
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PRZEWODNIK PO WYSOKICH OSIĄGACH GT-R
P O DW OZI E

KO K PI T
Sztywne, 20-calowe felgi RAYS z kutego aluminium zastosowane
w nowym Nissanie GT-R są produkowane z wykorzystaniem procesu
radełkowania obręczy, który zapobiega ześlizgiwaniu się opon z felg przy
mocnym przyspieszaniu lub hamowaniu. Felgi są wykończone w ciemnym
kolorze, który potęguje wrażenie wysokiej jakości i nadaje samochodowi
bardziej agresywny wygląd.

Harmonijne właściwości jezdne gwarantuje zaawansowane niezależne
zawieszenie 4 kół precyzyjnie przymocowane do przednich i tylnych ram
pomocniczych w 6 punktach. Specjalny system amortyzatorów Bilstein
DampTronic z możliwością regulacji przez kierowcę wykorzystuje systemy
monitorujące parametry jazdy w celu zastosowania odpowiedniej siły tłumienia
oraz zapewnienia wysokiego poziomu kontroli w różnorodnych warunkach.

15 CALOWE
TARCZE

System DampTronic działa w trzech trybach –
Normal, Comfort (maksymalne tłumienie
nierówności) oraz w sportowym trybie R.
W najnowszej wersji zawieszenie zostało zestrojone
na nowo, tak aby zapewnić bardziej płynną
i komfortową jazdę przy przy zachowaniu jak
najlepszego kontaktu z nawierzchnią. Układ ten jest
wyjątkowo zaawansowany. Elektroniczny moduł
sterujący siłą tłumienia optymalnie zarządza
11 rodzajami danych o pojeździe.
Nissan GT-R jeździ na dedykowanych oponach
Dunlop SP Sport Maxx GT 600 DSST CTT typu run-flat
wypełnionych azotem, które zostały specjlanie
dobrane pod kątem charakterystyki zawieszenia.
Standardowe wymiary opon to 255/40ZRF20
z przodu i 285/35ZRF20 z tyłu.

Każdy zacisk jest
produkowany
z jednego bloku
aluminium.

Odpowiednią moc hamowania
gwarantuje wysokowydajny układ
hamulcowy opracowany przez firmę
Nissan specjalnie do modelu GT-R.
W układzie hamulcowym
zastosowano jednoblokowe zaciski
Brembo: 6-tłoczkowe z przodu
i 4-tłoczkowe z tyłu.

W najnowszej wersji Nissana GT-R zastosowano udoskonalone
podwozie, dzięki czemu pojazd jeszcze lepiej trzyma się drogi i jest
łatwiejszy w prowadzeniu przy wysokich prędkościach. Zmieniono
umiejscowienie tulei wahaczy zawieszenia przedniego, a zastosowanie
nowego stabilizatora poprzecznego pozwoliło zmniejszyć jego
wysokość; ponadto zmodyfikowano sprężyny i specyfikacje
amortyzatorów, tak aby obniżyć środek ciężkości pojazdu.

Motywem przewodnim zespołu wskaźników są zazębiające się koła.
Obrotomierz umiejscowiony jest na środku, a u góry po prawej stronie
znajduje się duży wskaźnik zmiany biegów. Jest on bardzo pomocny,
ponieważ umożliwia natychmiastowy odczyt w warunkach jazdy
na torze.

Pływające dwuelementowe
nawiercane tarcze hamulcowe
Brembo o średnicy 15,35 cali z przodu
i 15 cali z tyłu oraz sztywne klocki
hamulcowe o niskiej zawartości stali
minimalizują zjawisko zaniku siły
hamowania, zapewniając dużą
skuteczność hamulców. Zaciski są
montowane na wzór samochodów
wyścigowych, tak aby podczas
ekstremalnego hamowania były jak
najmniej narażone na odkształcenia.

DŹWIĘK UKŁADU
WYDECHOWEGO
Ty tanow y układ w ydechow y z trybem jazdy
miejskiej
W pewnych sytuacjach potężny odgłos wydechu GT R warto nieco
złagodzić. Przełącznik w kabinie steruje zaworem obejściowym, który
znacznie wycisza dźwięk wydechu. Funkcja ta jest szczególnie przydatna
w strefach intensywnego ruchu pieszego i w mieście.

TŁUMIENIE AKUSTYCZNE
GT-R jest tak zaawansowany, że jeżdżąc nim,
stajesz się lepszym kierowcą.
Wyświetlacz wielofunkcyjny

Na środkowym ekranie LCD o przekątnej 8 cali mogą być wyświetlane
różne konfiguracje wspaźników przekazujących kierowcy dane
dotyczące parametrów jazdy. Na przykład podczas jazdy na torze
system przekazuje kierowcy dane mechaniczne, które pozwalają
uzyskać pełny obraz stanu pojazdu. Wyświetlacz danych układu
hamulcowego i kierowniczego przedstawia informacje dotyczące
wzdłużnej i poprzecznej siły odśrodkowej odświeżane co 20 sekund.
Funkcja nagrywania i odtwarzania pozwala kierowcy sprawdzić, jak
radził sobie podczas pokonywania wybranej trasy, a także umożliwia
śledzenie ruchów nadwozia, dzięki czemu można doskonalić swoją
technikę jazdy.

W nowym Nissanie GT-R zastosowano liczne rozwiązania eliminujące
niepożądane hałasy. Akustyczna izolacja szyby czołowej pochłania
uciążliwe częstotliwości. Materiały dźwiękochłonne umieszczono także
za deską rozdzielczą. Dodano również wykładzinę tylnych nadkoli, która
tłumi hałas toczących się opon.

W Y BÓR TRY BÓW JA ZDY
Klucz do wszechstronności modelu GT-R, umożliwiający zmianę ustawień
pojazdu za jednym naciśnięciem. Skrzynia biegów, amortyzatory oraz
system kontroli stabilności VDC mogą pracować w trzech trybach: „R”,
„NORMAL” oraz indywidualnym trzecim trybie, charakterystycznym dla
poszczególnych układów. W połączeniu z automatyczną lub manualną
zmianą biegów tryby te zapewniają doskonałe doznania i kontrolę nad
pojazdem zarówno na torze, jak i na autostradzie, w deszczu lub w śniegu,
a także na nierównej nawierzchni miejskich ulic.

Z A R Z Ą DZ A N I E DŹ W I Ę K I E M
System aktywnej eliminacji hałasu pomaga wytłumić niepożądane
odgłosy pracy zespołu napędowego w kabinie. Wraz z systemem
aktywnego udoskonalania dźwięku sprawia on, że odgłos silnika
docierający do kabiny jest łagodniejszy, co dodatkowo zwiększa
przyjemność z jazdy Nissanem GT R.

Z ulicy na tor wyścigowy – wszystko jest
w zasięgu ręki.
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DOSTĘPNE KOLORY NADWOZIA GT-R

Pomarańczowy Katsura_
M_ EBG

Żywa czerwień_S_A54

Niebieski perłowy_M_RAY

Stalowy_M_KAD

Czarny perłowy_M_GAG*

Biały perłowy_M_QAB*

*Z powłoką chroniącą przed zarysowaniami
M=METALIZOWANY
S=NIEMETALIZOWANY
SP=LAKIER SPECJALNY
Srebrny_SP_KAB
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zapraszamy na naszą stronę internetową: www.nissan.pl/gt-r

Nissana GT-R w serwisie:
Pieczęć dealera:
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Niniejsza broszura została wydrukowana na papierze bezchlorowym – MY16 GT-R Pre-Launch BROCHURE 03/2016 – wydrukowano w UE.
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