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˝Voor intensief gebruik gaat 
er niets boven de Nissan 
NT400, en de nieuwste versie 
met het grootste 
laadvermogen in zijn klasse 
en een verlaagd 
brandstofverbruik maakt 
echt het verschil in onze 
branche.˝

˝We leveren in heel  
Europa, telkens ladingen 

van 1 tot 2,5 ton. Onze 
chauffeurs belanden vaak 

in kleine straatjes en 
bergdorpjes, maar dat 

vormt voor de NT400  
geen enkel probleem.  

Het is simpelweg de  
beste vrachtwagen  

op de markt.˝

I̋k ben vorig jaar in mijn 
vaders recycling- en 

restauratiezaak gestapt en 
wist hem te overtuigen om te 

investeren in twee nieuwe 
NT400’s: eentje met open 

laadbak en een Tipper. Alles 
verliep bijzonder vlot en de 

vrachtwagens waren 
razendsnel beschikbaar.

We hebben er nog nooit spijt
van gehad.˝

˝Wij runnen drie 
tuincentra en zijn 

daarnaast ook 
gespecialiseerd in 

tuinaanleg en
-onderhoud. Daarom 

hebben we gekozen 
voor de NT400 met 

dubbele cabine met zes 
zitplaatsen, die niet 

alleen de lading, maar 
ook ons hele team 

vervoert in alle
comfort.˝

5 jaar / 160.000 km (wat het eerst 
wordt bereikt) fabrieksgarantie voor 
het gamma lichte bedrijfsvoertuigen 
(met uitzondering van de e-NV200:  
5 jaar / 100.000 km fabrieksgarantie 
voor EV-systeemonderdelen, 3 jaar / 
100.000 km voor de rest van het 
voertuig)

ONZE LICHTE 
BEDRIJFSWAGENS
EEN ONVERSLAANBAAR 
GAMMA

OFFICIEEL BEDRIJFSVOERTUIG 
VAN DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE 

MAAK UW KEUZE
DE NISSAN NT400 IS DE VRACHTWAGEN BIJ UITSTEK VOOR ELK TYPE ONDERNEMING.

Of u nu een multinational bent of een KMO/MKB’er: de NT400 maakt zijn belofte waar.
Met zijn royale laadruimte, compacte afmetingen, optimale efficiëntie, lage 
gebruikskosten en ongeëvenaarde wendbaarheid ongeacht het gewicht van de lading, 
zowel bergop als in bochten, is dit de perfecte oplossing voor elke ondernemer.
Ontdek het comfort van uw nieuwe werkplek!
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COMPACT
TOONAANGEVENDE LADING-

LENGTEVERHOUDING

SPREKEND 
DESIGN

VLOT BERGOP
Bereik makkelijk de top, wat u ook vervoert: de twee Euro 6-motoren van de NT400 zijn 
specifiek ontwikkeld voor lichte bedrijfsvoertuigen en bieden u meer dan voldoende 
vermogen om de steilste heuvels op te rijden en tegelijk uw dagelijkse brandstofverbruik 
te beperken.
De ZD 30-motor (3.0 liter) is beschikbaar in twee versies:
  - 130 pk / 300 Nm – voor het volledige gamma
  -  150 pk / 350 Nm – voor de versies van 3,5 en 4,5 ton

HET NT400-CHASSIS IS
VERKRIJGBAAR  met een 
wielbasis van 2,5, 2,9 of 3,4 m  
en een MTM/GVW (maximaal 
toegelaten massa) van 3,4, 3,5 of 
4,5 ton. De versies van 3,5 en 4,5 
ton zijn uitgerust met dubbele 
achterwielen. De versies van 3,5 
en 4,5 ton met een wielbasis  
van 2,9 en 3,4 meter zijn ook 
verkrijgbaar met dubbele cabine. 
(4,5T niet beschikbaar in NL)

MAAK HET UZELF MAKKELIJK
KIES VOOR MINDER STRESS EN BETERE PRESTATIES. Dankzij  
de uitzonderlijk kleine draaicirkel van de NT400 en nuttige 
technologieën zoals Hill Start Assist wordt rijden met een 
vrachtwagen heel wat eenvoudiger.

LAADVERMOGEN  
TOT 2681 KG

(4,5T VERSIE)

3 WIELBASISSEN
ENKELE EN  
DUBBELE  
ACHTERWIELEN

RUIM BINNENIN, COMPACT VAN BUITEN
GENIET VAN HET COMFORT. Ondanks zijn compacte buitenafmetingen 
biedt de cabine u voldoende beenruimte, hoofdruimte en breedte.  
De stoelen zijn speciaal ontwikkeld voor comfort van topkwaliteit.
- PREMIUMCOMFORTSTOELEN 
- 14 OPBERGRUIMTES

DRAAICIRKEL 
VANAF 9,6 M

HILL START ASSIST
VERMIJDT ACHTERUITROLLEN OP HELLINGEN

ENKELE OF DUBBELE 
ACHTERWIELEN

ENKELE OF DUBBELE CABINE

Kies uw chassis en enkele of 
dubbele achterwielen afhankelijk 
van uw ladingen. De versie van  
3,5 ton is geschikt voor maximaal 
1786 kg – het beste resultaat in 
deze klasse.

CHASSISOMBOUW

DE ZD30 (3 LITER)
BIEDT 150 PK / 350 NM IN DE MODELLEN

VAN 3,5 EN 4,5 TON.
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BIJ NISSAN INNOVEREN WE VOORTDUREND MET HET OOG OP UW BEDRIJFSACTIVITEITEN. 
We bedenken nieuwe manieren om meer ruimte, efficiëntie, flexibiliteit, duurzaamheid, 
kostenbesparingen en gebruiksgemak te bieden. Met passie en innovatie proberen wij u 
het werk makkelijker en aangenamer te maken en zorgen we ervoor dat u voorop loopt. 
Want slimmer werken betekent beter werken.

KEY PERFORMANCE 
INDICATOR



DANKZIJ ZIJN KWALITEITEN is de NT400 de favoriete vrachtwagen van elke type onderneming, van 
zelfstandigen tot grote bedrijven. Hij is ontwikkeld voor maximale efficiëntie en heeft een hoop voordelen 
zoals lage gebruikskosten, royale laadruimte, compacte afmetingen en uitzonderlijke wendbaarheid.

Dankzij het uiteenlopende gamma van de NT400 is er een versie op maat voor ieders transportbehoeften.  
Er zijn drie wielbasissen beschikbaar (2,5, 2,9 en 3,4 m) en de EURO 6-motoren zijn beschikbaar in twee 
versies. Door zijn maximale prestaties en beperkt verbruik, de keuze uit enkele of dubbele cabine en een 
chassis met tal van ombouwmogelijkheden, is kiezen voor de NT400 een van de beste beslissingen die u kunt 
nemen. Het laadvermogen van de 3,5t-versies bedraagt maar liefst 1786 kg, een van de hoogste in deze 
klasse.

DE OPLOSSING VOOR UW 
ONDERNEMING IS DE NT400.

3,4-
4,5 T 
MΤΜ/
GVW

LAAD- 
VERMOGEN 
TOT 2680 KG 
(4,5T)

ENKELE & 
DUBBELE 
ACHTER- 
WIELEN

ENKELE & 
DUBBELE 
CABINE

DRIE 
WIELBASISSEN



COMPACT
TOONAANGEVENDE LADING-

LENGTEVERHOUDING

SPREKEND 
DESIGN

STROOMLIJN  
UW PROCESSEN
De geavanceerde vormgeving van de NT400  
is slim, modern en ruimtebesparend, met een 
ruime cabine en een royale laadruimte op een 
verrassend korte wielbasis.

Het compacte koetswerk en de ongelooflijk 
ruime binnenzijde van de NT400 betekenen  
één ding: dit is het ultieme bedrijfsvoertuig  
voor elke toepassing.



EEN UITNODIGENDE
WERKPLEK

De NT400 is een heerlijk comfortabele werkplek. 
Ondanks zijn compacte buitenafmetingen biedt de 

cabine u voldoende beenruimte, hoofdruimte en 
breedte. De stoelen zijn speciaal ontwikkeld voor 

comfort van topkwaliteit. De extra grote ruiten 
garanderen een uitzonderlijk goed zicht.

Dit zorgt voor ontspannen ritten, waarbij u steeds 
in alle comfort alles onder controle heeft.

RUIM 
BINNENIN

COMPACT 
LANGS 
BUITEN



RIJ MET VISIE
TECHNOLOGISCHE INNOVATIE maakt u het werk makkelijker.

Het uiterst heldere dashboard van de NT400 geeft zeer volledige 
informatie en omvat een multifunctionele boordcomputer die de 
bestuurder inlicht over het peil en de kwaliteit van de olie, het 
brandstofverbruik en het rijbereik met de resterende brandstof.

Houd uw netwerk op de hoogte terwijl u onderweg bent met het 
geïntegreerde audio-entertainmentsysteem met Bluetooth en  
USB-aansluiting. Het beheer van uw papierwerk wordt een stuk 
eenvoudiger, dankzij de vele slimme opbergvakken: een  
doordachte ergonomie om efficiënt te werken.

AIRCONDITIONING OPENEN 
ZONDER 
SLEUTEL

14 
BERGRUIMTES
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PRECIES DE KRACHT DIE U NODIG HEEFT
BEIDE MOTOREN bieden u vermogen te over, zelfs bergop of volgeladen, en ze zijn gekoppeld aan 
een zesversnellingsbak. Als alternatief voor de standaardachteras kunt u kiezen voor een 
eindoverbrenging met korte verhouding, perfect voor opdrachten met zware goederen. U kunt 
ook kiezen voor een differentieel met beperkte slip die de aandrijfkracht handhaaft, zelfs als een 
van de achterwielen weinig grip heeft, zoals op ijs of in de modder.

MET ZIJN 3.0-LITER EURO 6-motoren verlegt de NT400 grenzen op het gebied van vermogen, 
koppel en zuinigheid. Maak uw keuze uit twee versies: 130 PK / 300 Nm of 150 PK / 350 Nm. Deze 
geavanceerde, bijzonder stille en zuinige motoren zijn op maat ontwikkeld voor lichte 
bedrijfswagens.

DE ECO-MODUS VERBETERT DE GEBRUIKSKOSTEN. De modus is standaard geactiveerd, beperkt 
het koppel in elke versnelling en begrenst de snelheid op 100 km/h, om te besparen op boetes en 
brandstof (tot 6%). U kunt de functie uitschakelen met één druk op de knop indien nodig (zware 
ladingen, steile hellingen, inhalen, enz.).

DANKZIJ SELECTIVE CATALYTIC 
REDUCTION (SCR) VOLDOEN DE 
MOTOREN VAN DE NT400 AAN DE 
EURO 6-NORM.
MET BEHULP VAN DIESEL EXHAUST 
FLUID (DEF), EEN VLOEISTOF OP 
BASIS VAN UREUM, BREEKT DE SCR 
NOX AF TOT STIKSTOF EN WATER, 
WAARDOOR DE UITSTOOT 
PROBLEEMLOOS EN VOOR EEN 
MINIMALE KOSTPRIJS DAALT.

TOT  
150 PK  
350 NM

DE ZD30 3 LITER
BIEDT 150 PK / 350 NM IN DE MODELLEN 

VAN 3,5 EN 4,5 TON.

DE ZD30 3.0 LITER
BIEDT 130 PK / 300 NM
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EEN ONTSPANNEN RIT
MAAK HET UZELF MAKKELIJK: kies voor minder stress, 
betere prestaties en een vlotte rit met de NT400.

DE NT400 loodst u probleemloos door het verkeer.  
Met zijn compacte afmetingen en korte draaicirkel (vanaf 
9,6 m tussen stoepranden, afhankelijk van de wielbasis) 
rijdt en parkeert hij gemakkelijk op plaatsen met weinig 
ruimte. De onafhankelijke voorwielophanging en het 
bekrachtigde stuur zorgen voor een nauwkeurige 
besturing en een geruststellend gevoel bij elke snelheid.

DRAAICIRKEL



VEILIGHEID DOOR KRACHT 
EN WENDBAARHEID

ONZE PRIORITEIT: U EN UW VRACHT BESCHERMEN.  
De NT400 is standaard uitgerust met Nissans nieuwste 

veiligheidsfuncties: zeven technologieën die samenwerken,
zodat u steeds de controle behoudt.

Al deze actieve veiligheidssystemen worden ondersteund 
door passieve veiligheidssystemen. De sterke structuur van 
de NT400-cabine wordt beschermd door een stevige, 
schokabsorberende voorbumper, voor dezelfde 
veiligheidsprestaties als een personenwagen. Onafhankelijke 
tests tonen aan dat de veiligheid van de NT400 gelijkwaardig 
is aan die van personenwagens bij frontale aanrijdingen. De 
bestuurder en de voorpassagier beschikken optioneel over 
airbags en in hoogte verstelbare veiligheidsgordels. Beide 
cabinedeuren zijn voorzien van verstevigingsbalken om de 
sterke, beschermende carrosserie van de NT400 een 
maximale stevigheid te geven.

VEHICLE DYNAMIC CONTROL
Als bij gladde of droge omstandigheden wordt vastgesteld dat 
u de controle over het stuur dreigt te verliezen, zorgt VDC voor 
een individuele remkrachtverdeling over de wielen, zodat u op 
de weg blijft.

HILL START ASSIST (HSA)
Om te vermijden dat u achteruitrolt op een helling, houdt HSA 
de rem nog twee seconden vast (meeste modellen), zodat u de 
tijd heeft om op het gaspedaal in te duwen en veilig te 
vertrekken.

LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM
LDWS is standaard op de versies 4,5 ton en gebruikt een camera 
aan de voorzijde van het voertuig om wegmarkeringen te 
identificeren en uw te waarschuwen wanneer u per ongeluk uw 
baanvak verlaat.

TRACTION CONTROL SYSTEM
Om wielspin te voorkomen past TCS een individuele 
remkrachtverdeling toe en wordt tegelijk het koppel beperkt.

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM
Bij intens remmen verhindert ABS dat de wielen gaan slippen 
door de remkracht te verminderen op wielen die trager draaien 
dan de andere.

ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION
EBD ondersteunt ABS door de remkrachtverdeling voor en 
achter te optimaliseren, om te vermijden dat er te hard wordt 
geremd op de achteras, en zo de stabiliteit te behouden.

BRAKE ASSIST SYSTEM
BAS analyseert de snelheid en de kracht waarmee het 
rempedaal wordt ingeduwd en zorgt ervoor dat in 
noodsituaties de volledige remkracht wordt benut alvorens ABS 
het overneemt.



WELKOM AAN BOORD  
VAN DE DUBBELE CABINE
WANNEER U EXTRA HULP NODIG HEBT, is de NT400 ook
verkrijgbaar met dubbele cabine op de versies 3,5 en 4,5 ton.  
(4,5T niet in NL) Dankzij de brede deuren en praktisch geplaatste 
treden voor gemakkelijk in- en uitstappen, biedt de dubbele 
cabine in alle comfort ruimte voor zes personen. Voor comfort 
het hele jaar door kunt u kiezen voor een afzonderlijke 
verwarming achteraan, met ventilator met twee snelheden  
(niet op alle versies leverbaar). En als u gereedschap of andere 
ladingen moet meenemen in de cabine, is de achterbank 
neerklapbaar, zodat u over extra ruimte beschikt.

6 ZITPLAATSEN 
MAKKELIJKE TOEGANG



GEORGANISEERD  
EN DOELTREFFEND
EEN ORDELIJKE, GEORGANISEERDE CABINE is
aangenamer en veiliger. Daarom hebben we de NT400 
uitgerust met wel veertien verschillende opbergvakken. 
Voorbeelden zijn de A4-documenthouder op het 
dashboard, het centrale koelvak voor blikjes en flesjes, 
het afzonderlijke handschoenkastje, de gekoelde of 
verwarmde bekerhouders voor de bestuurder en 
passagier, het opbergvak tegen het plafond en de ruime 
ladebox achter de middelste passagiersplaats, die 
neergeklapt een nuttig tafeltje wordt.



3,4 m Enkele achterwielen Dubbele 
achterwielen

2,5 m

2,9 m

ENKELE & DUBBELE CABINE3 WIELBASISSEN

Dubbele cabine

ENKELE CABINE

ENKELE EN DUBBELE ACHTERWIELEN

NT400: CHASSIS
Met versies van 3,4, 3,5 en 4,5 ton, een wielbasis van 2,5, 2,9 of 
3,4 meter, enkele of dubbele achterwielen, enkele of dubbele 
cabine en links of rechts geplaatst stuur biedt de NT400 
werkelijk alle mogelijke keuzes voor uw behoeften.



NT400: CHASSIS
HET NT400-CHASSIS IS VERKRIJGBAAR met een wielbasis van 2,5, 2,9 of 3,4 meter en een M T M /GVW van 
3,4, 3,5 of 4,5 ton. De versies van 3,5 en 4,5 ton zijn uitgerust met dubbele achterwielen. De versies van  
3,5 en 4,5 ton met een wielbasis van 2,9 en 3,4 meter zijn er ook als dubbele cabine. De versies van 4,5 ton 
hebben standaard een verstevigde, extra stijve achterophanging. (4,5 ton niet beschikbaar in NL)

CARROSSERIE ENKELE CABINE DUBBELE CABINE

VERSIE 34,13 35,13 35,15 45,13 45,15 35,13 35,15 45,15
MOTOR  
Beschrijving Turbodiesel, 2953 cc, 4 cilinders in lijn

Beschrijving SCR + EGR + DPF + DOC

Uitstootcontrolesysteem 96 (130)/3400 110 (150)/3400 96 (130)/3400 110 (150)/3400 96 (130)/3400 110 (150)/3400

Max. vermogen, kw(pk)/tpm 300/1100 350/1200 300/1100 350/1200 300/1100 350/1200
TRANSMISSIE 6 handgeschakeld

CHASSIS C-sectie chassisarmen in staal (128 x 52 x 4 mm), vastgeklonken dwarsstangen

STUURSYSTEEM Tandheugelbesturing, servo
Minimumdraaicirkel, muur tot muur, m* 10,58-13.48 11.90-13.54

Minimumdraaicirkel, stoep tot stoep, m* 9.58-12.50 10.88-12.54

REMMEN Schijven (vooraan: geventileerd) Geventileerde schijven Schijven (vooraan: geventileerd) Geventileerde 
schijven

Veiligheidssystemen VDC (ABS+EBD+TCS+HSA+BAS)

WIELEN EN BANDEN
Achterwielen Enkele wielen

Bandenmaat 205/70 R15 195/70 R15 185/75 R16 195/70 R15 185/75 R16
AFMETINGEN
Wielbasis, mm 2500-3400 2900-3400

Chassislengte, mm* 4746-6246 5446-6246

Breedte (excl. spiegels), mm 1870

Hoogte, mm 2096 2093 2110 2123 2125 2145

Max. lengte achtergedeelte, mm** 4961 4961 4886 3961

Max. lengte volledig voertuig, mm** 6673
GEWICHT

Brutogewicht voertuig, kg 3400 3500 4500 3500 4500
Leeggewicht, kg* 1694-1726 1714-1746 1754-1787 1820-1852 1819-1853 1878-1897 1924-1942 1992-2010

Laadvermogen, kg* 1674-1706 1754-1786 1713-1746 2647-2680 2647-2681 1603-1622 1558-1576 2490-2508

Max. geremd trekvermogen, kg 2000 3500

* Afhankelijk van de wielbasis
* Afhankelijk van de wielbasis en het koetswerk

Chassisframe van 
het C-type, sectie  
128 x 52 x 4 mm

Standaard  
starre 
achteras

Differentieel 
met beperkte  
slip als optie

Parabolische bladveren met 
schokdempers en stabilisatorstang. 
Versterkte versie optioneel

Batterij van 
70 Ah EFB 
of 130 Ah

Ureumtank 
van 17,5 liter 

Geventileerde 
schijfremmen vooraan

Schijfremmen 
achteraan

Optionele 
bescherming 
tegen  
klemrijden Tandheugel-

besturing

Brandstoftank 
van 90 liter

Zes versnellingen Onafhankelijke 
voorwielophanging

TIPPER SCATTOLINI
(NIET IN BENELUX)

TIPPER CABRETTA

OMBOUW
Nissan gaat altijd op zoek naar manieren om uw bedrijf te helpen bloeien, 
en daarom hebben we de Business Ready-oplossingen ontwikkeld.
Kies uit onze kant-en-klare omgebouwde modellen, ontworpen door  
Nissan met vijf jaar garantie.

Zo bent u verzekerd van de beste doorlooptijd, aangezien u zelf niemand 
hoeft te contacteren voor de ombouw.



 

AFMETINGEN EN GEWICHT

CARROSSERIE ENKELE CABINE ENKELE/DUBBELE 
CABINE DUBBELE CABINE ENKELE CABINE MET 

GEREEDSCHAPSKIST

Wielbasis (mm) 2500 2900 3400 2900
Vrachtlengte (mm) 3280 3700/3150 3700 3280
Vrachtbreedte (mm) 1900
Vrachthoogte (mm) 400
Gewicht achtergedeelte* (kg) 562 583/546 583 744
Totale lengte voertuig (mm) 5013 5497/5863 6413 5711
Totale breedte voertuig (mm) 1870 (cabine) / 2265 (met korte spiegel) / 2529 (met lange spiegel)
Totale hoogte voertuig (mm) 2210 2210/2235 2235 2210
Laadvermogen voertuig (kg) tot 1224 tot 1167/1076 tot 1020 tot 899
MTM (T) 3,4 - 3,5

* Aluminium enkelvoudig

AFMETINGEN EN GEWICHT

CARROSSERIE ENKELE CABINE ENKELE CABINE MET GEREEDSCHAPSKIST / 
ZONDER GEREEDSCHAPSKIST DUBBELE CABINE

Wielbasis (mm) 2500 2900 2900 3400
Vrachtlengte (mm) 3350 3750/3350 3150 3350
Vrachtbreedte (mm) 2000
Vrachthoogte (mm) 350
Gewicht achtergedeelte* (kg) 475 512/635 457 512
Totale lengte voertuig (mm) 5063 5823/5573 5863 6460
Totale breedte voertuig (mm) 1870 (cabine) / 2265 (met korte spiegel) / 2529 (met lange spiegel)
Totale hoogte voertuig (mm) 2220
Laadvermogen voertuig (kg) tot 1311 tot 1008/1261 tot 1293 tot 1061
MTM (T) 3,5

FUNCTIE VAN ACHTERGEDEELTE

Tipper staal enkelvoudig 
Maximaal 6 europallets
Gereedschapskist 1,58 m³ 
(1,8*0,84*0,64)

Mechanische PTO
Zijwandbescherming

OPTIONELE VARIANTEN

AFMETINGEN EN GEWICHT

CARROSSERIE ENKELE CABINE ENKELE/DUBBELE 
CABINE

ENKELE/DUBBELE 
CABINE

Wielbasis (mm) 2500 2900 3400
Vrachtlengte (mm) 3400 3950/3160 4850/3950
Vrachtbreedte (mm) 1900/2100
Vrachthoogte (mm) 400
Gewicht achtergedeelte* (kg) 269 304/255 360/300
Totale lengte voertuig (mm) 5150 5700/5905 6600/6695
Totale breedte voertuig (mm) 1870 (cabine) / 2265 (met korte spiegel) / 2529 (met lange spiegel)
Totale hoogte voertuig (mm) 2110 max. 2110 max. / 2145 max. 2110 max. / 2145 max.
Laadvermogen voertuig (kg) tot 2351 tot 2295/2196 tot 2118/2160
MTM (T) 2,8 - 4,5 (4,5 ton niet beschikbaar in NL)

FUNCTIE VAN ACHTERGEDEELTE

Dropside staal
Verkrijgbaar in smalle (1900) 
en brede (2100) versie 
Volledig beschermde 
scheidingswand
Zijwandbescherming
Trekt tot 3500 kg

* Brede kiepkant

AFMETINGEN EN GEWICHT

CARROSSERIE ENKELE CABINE ENKELE CABINE

Wielbasis (mm) 2900 3400
Vrachtlengte (mm) 4000 4800
Vrachtbreedte (mm) 2190
Vrachthoogte (mm) 2290
Gewicht achtergedeelte* (kg) 692 777
Totale lengte voertuig (mm) 5517 6317
Totale breedte voertuig (mm) 1870 (cabine) / 2265 (met korte spiegel) / 2529 (met lange spiegel)
Totale hoogte voertuig (mm) 3080
Laadvermogen voertuig (kg) tot 973 tot 1073
MTM (T) 3,5

FUNCTIE VAN ACHTERGEDEELTE

Versie in composiet en 
aluminium
Spoiler
Zijwandbescherming
Maximaal 8 europallets

* Box-gewicht zonder opties

FUNCTIE VAN ACHTERGEDEELTE

Materiaal aluminium of staal
Verkrijgbaar als enkelvoudig 
of drievoudig
Gereedschapskist 1,15 m³ 
(1,8*0,84*0,64)

Mechanische PTO
Zijwandbescherming

OPTIONELE VARIANTEN

NT400 TIPPER SCATTOLINI 
(NIET IN BENELUX) Uw NT400 met Business Ready Dropside-koetswerk heeft een 

capaciteit van vijf tot acht europallets. Er is steeds een model 
met breedte (1,9 of 2,1 m), indeling (enkele of dubbele cabine) en 
lengte op maat van uw behoeften.

Deze stalen tipper met capaciteit voor  
zes europallets biedt een robuuste en 
doeltreffende kiepoplossing. Hij is 
verkrijgbaar in diverse wielbasissen
en met enkele of dubbele cabine.

De Nissan NT400 Box wordt aangeboden als model met enkele 
cabine. De beschikbare volumes (aluminium of polyester) bedragen 
17,7 m³ en 21,3 m³ (9 europallets), met een laadvermogen van 
maximaal 1073 kg.

NT400 TIPPER CABRETTA NT400 BOX (NIET IN BENELUX)NT400 DROPSIDE

COMPACT
TOONAANGEVENDE 

LADING-LENGTEVERHOUDING

SPREKEND 
DESIGN

De Nissan NT400 Tipper is verkrijgbaar 
met enkel of drievoudig 
elektrohydraulisch kiepsysteem. U kunt 
kiezen uit een stalen of een aluminium 
tipper en een enkele of dubbele cabine 
met verschillende wielbasis. Het 
koetswerk van de tipper biedt plaats  
aan maximaal zes europallets. U hebt 
tevens de keuze uit een groot aantal 
opties, zoals mechanische PTO, 
gereedschapskist van 1,15 m³,  
enz.
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160 000 KM

OP HET HELE  
NISSAN LCV GAMMA

ONS GAMMA ORIGINELE ACCESSOIRES is de 
logische uitbreiding op het veelzijdige karakter 
van de NT400. Deze accessoires zijn speciaal 
ontworpen voor de NT400, en zullen u dan ook 
lang en trouw van dienst zijn.

1. TREKHAAK MET FLENS

2. MATTEN, STANDAARD EN RUBBER 

3. NOODHULPSET

ACCESSOIRES
FUNCTIES 
& OPTIES

1. MET HET RADIO/ CD-BLUETOOTH®- 
SYSTEEM met AUX- en USB-aansluiting, 
mp3-compatibiliteit en handsfree-functie 
blijft u steeds bereikbaar.

2. DE BOORDCOMPUTER houdt u op de 
hoogte. De OCS (Oil Change Supervisor) 
controleert de oliekwaliteit en geeft aan 
hoever u nog kunt rijden tot de volgende 
olieverversing. Andere indicatoren zijn het 
gemiddelde en actuele brandstofverbruik, 
de resterende brandstof, de totale tijd en 
afstand, de gemiddelde snelheid, meldingen 
voor onderhoudsbeurten, een 
schakelindicator voor optimaal gebruik van 
de versnellingen, een dagteller en een 
digitale klok.

3. STANDAARD SLEUTELVRIJ OPENEN 
MAAKT HET MOGELIJK OM  de 
cabinedeuren te openen en te sluiten met 
de afstandsbediening.

4. KLIMAATREGELING

5. ELEKTRISCHE RAMEN VOOR met 
impulsbediening aan bestuurderszijde en 
antiklemsysteem zijn standaard op de 
NT400.

6. VERWARMDE, ELEKTRISCH 
VERSTELBARE BUITENSPIEGELS  
zijn als optie verkrijgbaar.

DROPSIDE BOX

NT400-
GAMMA
Of u nu een Dropside, een Tipper of een Box (niet in BENELUX) nodig hebt, de 
Business Ready-manager van uw dichtstbijzijnde Nissan-dealer regelt uw 
bestelling van uw keuze, tot levering en onderhoud. 

Vlot bestellen: één specifieke contactpersoon maakt het leven eenvoudig, 
makkelijker en bespaart heel wat kostbare tijd.

Wilt u uw NT400 aanpassen aan uw specifieke behoeften? Vraag uw Nissan-dealer 
dan naar onze uitgebreide ombouwmogelijkheden, aangeboden door een van de 
erkende carrosseriepartners van Nissan.

5 jaar / 160 000 km (wat het eerst wordt bereikt) 
fabrieksgarantie voor het gamma lichte 

bedrijfsvoertuigen (behalve voor de e-NV200: 5 jaar / 
100.000 km fabrieksgarantie voor

EV-systeemonderdelen, 5 jaar / 100 000 km voor de
rest van het voertuig)



WAAROM DE 
NT400  
BETER IS  
VOOR UW 
ONDERNEMING
DE NISSAN NT400 staat bekend om 
zijn hoge restwaarde. 
Ondernemingen vinden de NT400 een 
kostenefficiënt, betrouwbaar voertuig 
met toonaangevende laadcapaciteit en 
Euro 6-motoren die zuiniger zijn en 
minder uitstoten, waardoor ze verder 
kunnen rijden met minder 
tankbeurten. Ook de downtime is 
beperkter bij de NT400 dankzij de 
lange onderhoudsintervallen (tot 
40.000 km / 12 maanden). Het 
onderhoud wordt bovendien 
vereenvoudigd door de standaard 
kantelbare cabine, die een snelle en 
eenvoudige toegang biedt tot de 
motor en de transmissie. Tot slot 
maken speciale ombouwvoorzieningen, 
zoals de schakelaars en verbindingen 
voor koetswerkbouwers, het 
eenvoudiger om nieuwe of andere 
conversies te installeren.



5 JAAR PECHHULP ONDERWEG

• Dekt in heel Europa autopech, ongevallen en incidenten die niet onder de garantie 
vallen, zoals een lekke band, verloren sleutels of het tanken van de verkeerde brandstof.

• 24/7, 365 dagen
• Callcenter voor noodgevallen
• Snelle pechhulp onderweg
Als we u niet snel weer op weg kunnen helpen en uw voertuig na enkele uren nog 
steeds langs de weg staat, dan bezorgen we u zo snel mogelijk een vervangvoertuig 
of zorgen we indien nodig voor een overnachtingsplek en vervoer naar uw bestemming 
of terug naar huis. We halen dan ook uw voertuig op.

KLANTENSERVICE

GESPECIALISEERD NETWERK VOOR LICHTE BEDRIJFSWAGENS

NISSAN beschikt over een gespecialiseerd netwerk van dealers van lichte 
bedrijfswagens:
• Pan-Europese dekking
• Specifieke sales- en aftersalesmedewerkers voor lichte bedrijfswagens
• Competitieve financieringsoplossingen
• Ombouwmogelijkheden op maat
• Competitieve uitgebreide garantieaanbiedingen die nog meer bieden dan de 5 jaar 

garantie voor lichte bedrijfsvoertuigen.
• Proefrit naar wens

AFTERSALESSERVICE 

Het is best vervelend als uw auto pech krijgt. Als uw bestelwagen het laat afweten, is 
dat een serieuze tegenslag voor uw bedrijf. Zelfs een gewone onderhoudsbeurt komt 
meestal ongelegen, want dan rendeert uw voertuig niet. Bij Nissan zijn we ons bewust 
van die harde commerciële realiteit. Daarom stellen wij alles in het werk zodat u met 
uw bestelwagen aan de slag kunt blijven.

NISSAN-SERVICECONTRACTEN EN UITGEBREIDE GARANTIE

Voor een totale gemoedsrust en budgetcontrole kunt u bij Nissan een servicecontract 
sluiten voor periodiek onderhoud en de vervanging van slijtagegevoelige onderdelen 
gedurende de gebruiksduur of de kilometerstand die het best aansluit bij uw behoeften. 
Zo weet u zeker dat uw nieuwe NT400 wordt onderhouden door gespecialiseerde Nissan- 
technici. En als dat nog niet voldoende is, kunt u opteren voor een uitgebreide garantie, die 
mechanische en elektrische defecten dekt na afloop van de garantieperiode van uw NT400.

KLEUREN

BEKLEDING

S: SOLID - M: METALLIC

STANDAARD STOELBEKLEDINGHOOGWAARDIGE STOELBEKLEDING

WIT - 326 / S ZILVER - KYO / M ROOD - Z10 / SGRIJS - K51 / M

5
160 000 KM

OP HET HELE  
NISSAN LCV GAMMA

•  5 jaar of 160.000 km bumper-tot-bumpergarantie
•  5 jaar garantie op de lak van koetswerk
•  5 jaar garantie op originele Nissan-onderdelen  

en -accessoires
•  5 jaar pechservice
• 6 jaar garantie op roestvorming voor NT400
• Volledig overdraagbaar

En met service-intervallen van 12 maanden of 40.000 km voor modellen met een dieselmotor geniet 
u niet alleen van 5 jaar gemoedsrust, maar profiteert u ook nog eens van lage gebruikskosten.

NISSAN FABRIEKSGARANTIE VAN 5 JAAR OP LICHTE BEDRIJFSWAGENS
NISSAN biedt standaard een pan-Europese fabrieksgarantie van 5 jaar aan voor het volledige 
gamma lichte bedrijfswagens.
Dit is veel meer dan zo maar een garantie, want ze omvat:



Volg Nissan LCV op:

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

*5 jaar/160.000 km (wat het eerst wordt bereikt) fabrieksgarantie voor het bedrijfswagenassortiment (met uitzondering van de e-NV200: 
de basisgarantie voor voertuigen volgens 3.1 van het garantie- en onderhoudsboekje wordt uitgebreid naar 5 jaar (vanaf de begindatum 
van de garantie)/100.000 km (wat het eerst wordt bereikt) garantie voor e-NV200).

We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct is bij het ter perse gaan 
(december 2016). Deze brochure bevat foto’s van prototypes die op autosalons werden getoond. Gezien ons beleid van voortdurende 
verbetering van onze producten behoudt Nissan Europa zich het recht voor om de specificaties en de voertuigen zoals beschreven 
en getoond in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De Nissan dealers worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van 
dergelijke wijzigingen. U kunt bij uw plaatselijke Nissan dealer terecht voor de meest recente informatie. Als gevolg van de beperkingen 
van de gebruikte drukprocedés kunnen de kleuren in deze brochure licht verschillen van de werkelijke kleuren van de lak en 
bekledingsmaterialen. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke 
toestemming van Nissan Europa is verboden.

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – MJ16 NT400 BROCHURE LHD 12/2016 – Gedrukt in de EU. 
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.


