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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

25/11/2019 
 

 
To Nissan GT-R NISMO και σε LEGO!  

 
To LEGO® Speed Champions Nissan GT-R NISMO αποτίει φόρο 

τιμής στο θρυλικό ιαπωνικό supercar, με το πολυπόθητο σετ  να 
είναι διαθέσιμο το πρώτο εξάμηνο του 2020. 

 
Από την εμφάνιση του πρώτου τροχού LEGO® το 1962, τα 

αυτοκίνητα έχουν διαδραματίσει καίριο ρόλο σε χιλιάδες σετ 
LEGO και φυσικά  στις καρδιές  εκατομμυρίων παιδιών (και όχι 

μόνο), σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, το LEGO Group και η Nissan 
αποκάλυψαν ένα μοντέλο που αποτίει φόρο τιμής σε ένα από τα 

πιο διάσημα ιαπωνικά supercars : το Nissan GT-R NISMO. Αυτή 

είναι η πρώτη συνεργασία μεταξύ της LEGO και της ιαπωνικής 
αυτοκινητοβιομηχανίας. 

 
Το μοντέλο LEGO αποκαλύφθηκε από τον διευθύνοντα 

σύμβουλο του LEGO Group Niels B. Christiansen και την Asako 
Hoshino, εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Nissan, στην παγκόσμια 

έδρα της αυτοκινητοβιομηχανίας, στην Yokohama.  
 

Ο Niels B. Christiansen δήλωσε: "Εκτός από την διάθεση μιας 
θαυμάσιας και ευχάριστης κατασκευής,  ελπίζουμε ότι το 

μοντέλο θα εμπνεύσει τα παιδιά να μάθουν περισσότερα για τη 
μηχανική και πώς να δημιουργήσουν πράγματα στην 

καθημερινή  ζωή. Ακριβώς όπως οι μηχανικοί επί δεκαετίες 
βελτίωσαν το σχεδιασμό και την απόδοση αυτού του 

αυτοκινήτου, τα παιδιά κατασκευάζουν, αποσυναρμολογούν και 

ανακατασκευάζουν  κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, 
τονώνοντας και αναπτύσσοντας βασικές δεξιότητες, όπως τη 

δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων. Η αποστολή μας έγκειται στην έμπνευση των 

αυριανών κατασκευαστών.” 
 



 

Η Asako Hoshino δήλωσε: "Το Nissan GT-R και τα LEGO, είναι 

τόσο γνωστά και αγαπημένα από φίλους όλων των ηλικιών σε 
ολόκληρο τον κόσμο και έχουμε την τιμή να είμαστε ο πρώτος 

κατασκευαστής αυτοκινήτων στην Ιαπωνία που θα συνεργαστεί 
με το LEGO Group. Με αυτή την συνεργασία, ο καθένας μπορεί 

να γίνει  «takumi», ο εξειδικευμένος τεχνίτης που κατασκευάζει  

GT-R. Και με αφορμή την 50ή επέτειο του GT-R φέτος, αυτός 
είναι ο καλύτερος τρόπος για να μοιραστούμε το πάθος μας για 

το GT-R με τους φίλους της  Nissan και των LEGO, σε όλο τον 
κόσμο! " 

 
 

Τα χαρακτηριστικά πίσω φώτα ως τουβλάκια  
 

Το LEGO Speed Champions  Nissan GT-R NISMO θα είναι 
διαθέσιμο τον Ιανουάριο του 2020. Είναι ένα από τα πρώτα στο 

σύνολο της σειράς 2020 Speed Champions, με μέγεθος 25%  
μεγαλύτερο από ό, τι τα προηγούμενα χρόνια. Το μοντέλο GT-R 

NISMO, κατασκευασμένο από 298 στοιχεία LEGO, 
αντικατοπτρίζει  τις αυθεντικές και περίπλοκες λεπτομέρειες του 

πραγματικού αγωνιστικού αυτοκινήτου, σε ένα σχετικά μικρό 

LEGO μοντέλο. Αυτό ήταν μια ενδιαφέρουσα πρόκληση για τον 
σχεδιαστή της LEGO, Chris Stamp. 

 
"Στα  LEGO Speed Champions, στοχεύουμε πάντοτε να 

συμπεριλάβουμε καινούριους τύπους αγωνιστικών αυτοκινήτων 
και όταν επικεντρωθήκαμε σε drifting και αγώνες, το 

πρωτοποριακό Nissan GT-R, και ειδικά το νέο GT-R NISMO, 
ήταν στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Η αυθεντικότητα 

είναι πάντα η κύρια μέριμνά μας και περάσαμε πολύ χρόνο 
εξερευνώντας  διαφορετικές τεχνικές για να κατασκευάσουμε  

σωστά τα πίσω φώτα, καθώς αποτελούν μία από τις πιο 
αναγνωρίσιμες λεπτομέρειες για το αυτοκίνητο. Φυσικά δεν σας 

κρύβω ότι είμαι πανευτυχής με το αποτέλεσμα !” 
 

Ο Hiroshi Tamura, επικεφαλής προϊόντος της Nissan για το GT-

R,  γνωστός ανεπίσημα ως "ο Mr. GT-R",  έβαλε την “σφραγίδα”  
της εγκριθείσας έκδοσης LEGO.  "Το GT-R ήταν μέρος της ζωής 

μου από τότε που ήμουν 10 ετών.  Η συνεργασία με το LEGO 
Group ήταν σαν να ξύπναγε μέσα μου το δεκάχρονο παιδί, για 

να ανακαλύψω ξανά τον λόγο που κάνει το GT-R τόσο ιδιαίτερο 
για μένα. Είναι εκπληκτική η προσήλωση των ανθρώπων της 



 

LEGO στις λεπτομέρειες, γεγονός που μου θυμίζει τους δικούς 

μας τεχνίτες. " 
 

Διασκεδαστικές συγκρίσεις του  πραγματικού  2020 
Nissan GT-R NISMO, σε σχέση με το  LEGO® Nissan GT-R 

NISMO 

 

 
*1 Εκτιμώμενοι χρόνοι 
 

*2 Εκτιμώμενη ταχύτητα 

*3 Η πραγματική αυτονομία επηρεάζεται από τις συνθήκες οδήγησης. Το αναφερόμενο 

μέγεθος είναι καθαρά για λόγους που αφορούν την συγκεκριμένη σύγκριση.  

   

  Nissan GT-R NISMO LEGO® Nissan GT-R NISMO 

Χρόνος ανάπτυξης 

μοντέλου 
Πάνω από 10 χρόνια Περίπου 12 μήνες 

Συναρμολογούμενα 

μέρη 
Πάνω από 90.000 298 

Χρόνος 

συναρμολόγησης 

Περίπου 8 ώρες για 

το όχημα, συν επιπλέον 

ώρες για την 

κατασκευή του 

κινητήρα από τους 

takumi*1 

Ένας έμπειρος κατασκευαστής  

LEGO®: 20 λεπτά 

Σε νορμάλ συνθήκες: 1 ώρα 

Μέγιστη ταχύτητα 315+ kph *2 Όσο μπορεί το χέρι μας 

Ταχύτητες 
6, με κιβώτιο διπλού 

συμπλέκτη 
1 εμπρός,   1 όπισθεν 

Βάρος 1720 kg 193 g 

Οδηγίες 

συναρμολόγησης 
Δεν περιλαμβάνονται Περιλαμβάνονται 

Καύσιμο Βενζίνη Η δημιουργικότητά μας 

Αυτονομία 550+ km *3 Απεριόριστη 

Ώρες διασκέδασης Ατελείωτες Ατελείωτες 


