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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

26/9/2018 
 

 
Η Nissan λανσάρει το Note e-POWER NISMO S στην 

Ιαπωνία 

 

Το Nissan Note e-POWER NISMO S είναι διαθέσιμο προς 
πώληση στην Ιαπωνία, προσφέροντας στους αγοραστές του πιο 

δημοφιλούς αυτοκινήτου της χώρας, ακόμα περισσότερη 
δύναμη και σπορ χαρακτηριστικά. 

 
Με μέγιστη ισχύ 100 κιλοβάτ και ροπή 320 Nm, το μοντέλο 

είναι μια έκδοση με υψηλότερες προδιαγραφές, σε σχέση με το 
Nissan Note e-POWER NISMO που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο 

του 2016. Έχοντας το ίδιο πλαίσιο και ανάρτηση,  το Note e-
POWER NISMO S έχει δεχθεί ειδικές ρυθμίσεις  στον 

μετατροπέα (inverter) και τη μονάδα ελέγχου του οχήματος,  

διαθέτει αυξημένη ηλεκτρική ισχύ και βελτιωμένη μονάδα 
μειωτήρα κίνησης. Το αποτέλεσμα είναι 25% μεγαλύτερη 

δύναμη και ροπή, σε σύγκριση με το Note e-POWER NISMO. 
 

Οι καταπληκτικές ρυθμίσεις  της NISMO στο  αυτοκίνητο, 
προσφέρουν μια αξεπέραστη αίσθηση  οδήγησης,  που 



 

εκμεταλλεύεται στο έπακρο το σύστημα κίνησης του e-POWER. 

Έχοντας ήδη πάρει εύσημα από τους οδηγούς του για τη 
συναρπαστική επιτάχυνση και την αθόρυβη κύλιση του, το 

πρωτοποριακό σύστημα e-POWER έδωσε στο Nissan Note  τα 
πρωτεία των πωλήσεων στην Ιαπωνία για το πρώτο εξάμηνο 

του 2018, εξαιρουμένων των οχημάτων της κατηγορίας mini. 

 
To σύστημα e-POWER, που είναι 

διαθέσιμο και στο minivan Serena της 
Nissan, αποτελεί δομικό στοιχείο της 

στρατηγικής ηλεκτροκίνησης της Nissan. 
Η εταιρεία έχει παγκόσμιο στόχο να 

πουλήσει 1 εκατομμύριο ηλεκτροκίνητα 
οχήματα ετησίως, μέχρι το οικονομικό 

έτος 2022, συμπεριλαμβανομένων των 
αμιγώς ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και 

των μοντέλων e-POWER. 
 

To Note e-POWER NISMO S, προσφέρει 
μια σειρά λειτουργιών  που επιτρέπουν διαφορετικούς τρόπους 

οδήγησης, είτε ο οδηγός αναζητά εξαιρετική σπορ απόδοση ή 

εξοικονόμηση καυσίμου. 
 

Ειδικός εξοπλισμός για το Nissan Note e-POWER NISMO 
S 

 
 Προσαρμοσμένο έμβλημα NISMO S (εμπρός / πίσω) 

 
 Προβολείς LED (χαμηλής δέσμης με  αυτόματη 

ισοστάθμιση)  
 

Ειδικός κοινός εξοπλισμός κοινός για τις εκδόσεις  Note 
e-POWER NISMO S και Note e-POWER NISMO 

 
 Ειδικής κατασκευής εμπρόσθιος προφυλακτήρας  

 Ελαστικά YOKOHAMA DNA S.drive και τροχοί   

         αλουμινίου 16 ιντσών 
 Ειδικά προσαρμοσμένος σωλήνας εξάτμισης    

        (διάμετρος: φ85) 
 Ειδικής κατασκευής  πεντάλ γκαζιού και  φρένου από    

         αλουμίνιο 
 Υποπόδιο από αλουμίνιο (με λογότυπο NISMO), 



 

 Ειδικά ρυθμισμένος υπολογιστής  (μονάδα ελέγχου   

         οχήματος) 
 Ειδικές αναρτήσεις  

 Ειδικά ενισχυμένη εμπρόσθια αντιστρεπτική ράβδος 
 Ειδικό ηλεκτρικό σύστημα υποβοηθούμενης   

         διεύθυνσης με ανιχνευτή ταχύτητας 

 e-POWER ειδικός πίνακας οργάνων (με λογότυπο   
         NISMO) 

 Ειδικής κατασκευής  σπορ καθίσματα με επένδυση   
         σουέτ (με το λογότυπο NISMO και την χαρακτηριστική   

         κόκκινη ραφή) και αντίστοιχες επενδύσεις θυρών. 
 


