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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
3/2/2017 
 
Nissan NV Cargo X project : ένα βαν πέρα από τα 
συνηθισμένα…  

 

Το πρωτότυπο Nissan NV Cargo X, 
αναμφισβήτητα αποτελεί την πιο 
ακραία εκδοχή της ναυαρχίδας των 
επαγγελματικών της Nissan  στην 
αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Το 
συγκεκριμένο πρωτότυπο θα 
πραγματοποιήσει το παγκόσμιο 
ντεμπούτο του στο προσεχές  
Σαλόνι Αυτοκίνητου του Σικάγο και 

είναι “χτισμένο” σε συνεργασία με τον θρυλικό 
κατασκευαστή off-road  οχημάτων Ian Johnson. Το  NV 
Cargo X έχει ύψος πάνω από 2,3 μέτρα, φοράει ελαστικά 37 
ιντσών, και τροφοδοτείται από έναν κινητήρα  Cummins® 
5.0L V8 Turbo Diesel  που του “μεταμοσχεύθηκε” από  ένα 
Nissan Titan XD.  

Εκτός από την εμφάνισή του στο  Σαλόνι Αυτοκινήτου του 
Σικάγο, το οποίο θα λάβει χώρα από τις 11 έως τις 20 
Φεβρουαρίου, η Nissan βιντεοσκόπησε το θηριώδες  βαν 
“επί τω έργω”, στον Εθνικό Δρυμό Pyeatt Draw της Αριζόνα, 
στο https://youtu.be/85eP68_0ALg  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μονοπάτι στον Εθνικό Δρυμό 
Pyeatt Draw, είναι  βραχώδες με γεωλογικά χαρακτηριστικά 
αρχαίας χαράδρας. Παρά την ομορφιά του τοπιού,  το 
έδαφος είναι εξαιρετικά δύσβατο,  γεμάτο με απότομες  
προεξοχές, βράχους και πεσμένους κορμούς.  Αυτό και μόνο 

https://youtu.be/85eP68_0ALg


 

αποτελεί απτή απόδειξη των δυνατοτήτων του πρωτοτύπου 
Nissan NV Cargo X, που “ξεφεύγει” από τα συνηθισμένα 
βαν.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά NV Cargo X Project 
Μεταξόνιο 3.79 μέτρα 
Μήκος 6.11μέτρα  
Πλάτος 2.53 μέτρα 
Ύψος 2,34 μέτρα 
Απόσταση από το 
έδαφος 56 εκατοστά 
Κινητήρας Cummins 5.0-liter V8 Turbo Diesel 
Ιπποδύναμη 310 ίπποι @ 3,200 σαλ 
Ροπή 752 Nm @ 1,600 σαλ 

Μετάδοση Εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο Aisin, βαρέως τύπου  

Αναρτήσεις 
Ιδιοκατασκευή εμπρός, βαρέως τύπου φύλλα 
σούστας πίσω  

Ελαστικά 
37 ιντσών General Grabber 3X χωμάτινα / 
λάσπης 

Εξωτερικά 
χαρακτηριστικά 

Ειδική χρωματική επίστρωση σε μαύρο και άσπρο 
χρώμα, off-road LED σύστημα φωτισμού, 
βαρούλκο εμπρός με δυνατότητα έλξης άνω των 
4,5 τόνων, προστατευτική ποδιά βαρέως τύπου.   

Εσωτερικά 
χαρακτηριστικά 

Μαγνητικό φρένο πόρτας, ειδικό σύστημα 
εξαερισμού καμπίνας, δεξαμενή φύλαξης υγρών 
και ρευστών στοιχείων, σχοινί ανάγκης, πλήρους 
μεγέθους εφεδρικός τροχός, φορητή συσκευή 
οξυγονοκόλλησης, φορητό ανυψωτικό σύστημα, 
εργαλειοθήκη. 

 

 

 

 


