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 NISSAN GT-R®



Para fazer história, não basta somente um excelente tempo marcado no cronômetro, um 
número de 0 a 100 ou uma etiqueta. É preciso extrema preocupação com os detalhes e a 
certeza de que um verdadeiro supercarro ofereça performance em um mundo real. 

O Nissan GT-R® é esse supercarro que certamente veio para mudar a história dos 
automóveis no mundo. Constrói sua história com a liderança de performance mundial, 
focando sempre na realização dos momentos e das pessoas. Ele é um acontecimento  
sem volta, um sonho realizado.



Nissan GT-R® Premium apresentado na cor Laranja Blaze 
Pintura Metálica

ESCULPINDO O VENTO 
POR ONDE PASSA. 

            Os detalhes da aerodinâmica foram 100% planejados.

        O Nissan GT-R® usa o movimento para esculpir o ar de acordo com  

as suas necessidades, tornando a força da natureza sua aliada. 



Nissan GT-R® Premium apresentado na cor Preto Jet 
Pintura Perolizada

REDEFINA SEU CONCEITO 

     DE VELOCIDADE. 



SURPREENDENTEMENTE ÁGIL,  
POTÊNCIA MARCANTE.
Nissan GT-R® 2017, inegável presença e atitude.

SISTEMA DE RESFRIAMENTODOWNFORCECOEFFICIENT OF DRAG

0,26
COEFICIENTE AERODINÂMICO
Resultado de anos de dedicação aos detalhes de 
aerodinâmica e um toque de mágica para chegar 
à perfeição: um novo projeto para a dianteira, 
coluna C e detalhes no para-choque traseiro do 
veículo permitem ao Nissan GT-R® 2017  
um melhor desempenho aerodinâmico.

COEFICIENTE AERODINÂMICO



DOWNFORCECOEFICIENTE AERODINÂMICO

DOWNFORCE
A downforce é a força que confere aderência  
ao carro e aumenta a sensação de controle.  
O aerofólio frontal e o capô com as extensões  
das saias laterais evitam que o ar seja atraído para 
baixo do veículo, assim o Nissan GT-R® consegue 
downforce com muito mais consistência.

DOWNFORCE

DOWN
FORCE

SURPREENDENTEMENTE ÁGIL,  
POTÊNCIA MARCANTE.
Nissan GT-R® 2017, inegável presença e atitude.

SISTEMA DE RESFRIAMENTO



VENTILATION INCREASEDOWNFORCECOEFICIENTE AERODINÂMICO

+2%
SISTEMA DE RESFRIAMENTO
Ar frio é a chave da performance, 
especialmente para o motor. Oferece uma 
carga densa de circulação para alimentar  
os turbocompressores por meio da grade, 
dominando a eficiência. O aumento em 20% 
do tamanho da grade frontal proporcionou 
melhorias no fluxo de ar em apreciáveis 2%. 

SISTEMA DE RESFRIAMENTO

SURPREENDENTEMENTE ÁGIL,  
POTÊNCIA MARCANTE.
Nissan GT-R® 2017, inegável presença e atitude.



POR CIMA,
TRAÇOS ALINHADOS. 

Obsessão pela perfeição: as atualizações  
no modelo 2017 apresentam melhorias  
em segurança, controle e estabilidade total.

Dianteira   
O design aerodinâmico guia o ar para 
circular em torno das rodas frontais.

Saia lateral  
Evita que o ar seja atraído para baixo  
do veículo, mantendo a downforce e 
ajudando a melhorar a estabilidade.

Para-choque traseiro  
Reduz a retenção na parte traseira 
do veículo e ajuda no funcionamento 
do escapamento para a exaustão e 
o resfriamento da máquina. 

Capô  
O capô reforçado retém o formato  
em alta velocidade, mantendo a 
downforce do carro.



POR BAIXO, 
ULTRAPASSA 
TODAS AS REGRAS.
O que você pode ver aqui é igualmente 
impressionante: o ar por baixo  
da carroceria é usado para gerar 
aderência, puxando o Nissan GT-R®  
para a via, enquanto ajuda a resfriar  
os principais componentes.

Duto para o escapamento, 
direcionando a exaustão do ar  
Resfria o sistema de exaustão  
e dirige o ar para o difusor.

Proteção entre-eixos  
Componente moldado em folha  
de carbono resistente ao calor,  
que ajuda a gerar downforce  
e garante mais rigidez.

Protetor frontal inferior de  
polipropileno resistente a impactos  
Ajuda a proteger os componentes  
e impulsiona o direcionamento do ar  
para a parte traseira do veículo. 

Seção open air  
Permite a passagem de ar refrigerado  
em componentes-chave, incluindo  
a exaustão.

Protetor inferior moldado  
e resistente ao calor  
Ajuda a acelerar o ar por baixo  
do veículo para o resfriamento  
e a geração de downforce.

Bandeja difusora traseira  
de fibra de carbono  
A fibra de carbono ajuda a acelerar o ar  
por baixo e para fora do Nissan GT-R®, para 
o resfriamento e a geração de downforce.





SEMPRE UMA
EXPERIÊNCIA ÚNICA.
     Uma tradição na produção artesanal, o Nissan GT-R® é o supercarro de tirar o fôlego – até mesmo estacionado. 

            O painel vem recoberto com o exclusivo couro napa, cuidadosamente selecionado e analisado  
para garantir o tom perfeito e o refinamento nos detalhes. O enchimento fino e suave faz do  
interior do Nissan GT-R® uma deslumbrante obra de arte.



MAESTRIA EM DETALHES.
Cada detalhe foi projetado para você viver o Nissan GT-R®  
intensamente. A ventilação do ar foi estudada e desenvolvida por 
especialistas de qualidade para você ter a sensação de precisão cada  
vez que usa o carro e para operá-lo sem falhas ao longo dos anos.



Nada passou despercebido pelos estudos do 
desenvolvimento: desde a costura a mão até  
os controles de troca de marcha no volante, 
garantindo agilidade a qualquer ação necessária. 

Os botões de alumínio dos controles  
de ventilação possuem uma textura  
delicada na parte externa para aprimorar 
a sensação ao toque.



Luxo e performance convivendo perfeitamente 
juntos, é o caso dos bancos frontais: enquanto você 
desfruta de confortos como o aquecimento dos 

assentos, disponíveis na opção de couro 
semianilina, confere também o novo design 
com total sofisticação e apoio.



ALTA PERFORMANCE 
POR TODOS OS LADOS.

O sistema de som Bose® com 11 alto-falantes, fabricado especialmente para o Nissan GT-R® com estruturas de 
alumínio fundido nas portas e atrás dos assentos traseiros, torna o carro incrivelmente rígido e com acústica para 
sonorização perfeita do espaço. O par de subwoofers entre os assentos traseiros foi desenvolvido com angulação 
específica para funcionar em equilíbrio com os sons do próprio carro.

Proporciona música para todos, provando que o carro ideal não perde em  
nada e garante performance em todas as funções. Com porta-malas  
espaçoso e assentos acolhedores, é o seu supercarro.

Bose® é marca registrada da The Bose Corporation.



SISTEMA DINÂMICO DE 
3 MODOS DE DIREÇÃO+

BOTÃO DE CONTROLE+

O design do Nissan GT-R® apresenta 
funcionalidade e praticidade de acesso aos 
botões, tornando a usabilidade simples e 

intuitiva, o que garante mais tempo para focar 
naquilo que realmente vale a pena: desfrutar o 
momento de dirigir.

O MOTORISTA E O NISSAN GT-R®, 
UMA MÁQUINA ÚNICA.

A tela ampla multi-touch de 8 polegadas 
do Nissan GT-R® concentra toda  
a informação de que você precisa  
em um único lugar, incluindo áudio,  
e mostrador multifunção,  
com display configurável.

–TELA LCD



O design do Nissan GT-R® apresenta 
funcionalidade e praticidade de acesso aos 
botões, tornando a usabilidade simples e 

intuitiva, o que garante mais tempo para focar 
naquilo que realmente vale a pena: desfrutar o 
momento de dirigir.

O MOTORISTA E O NISSAN GT-R®, 
UMA MÁQUINA ÚNICA.

–

Transmissão 

Suspensão 

VDC

                             MODE R                                                  MODO NORMAL                             MODO ESPECIAL

Para máxima performance, transmissão 
mais ágil.

Alta performance nas curvas.  
A força de absorção de impacto dos 
amortecedores está ajustada para  
a máxima performance do veículo.

Performance inigualável. Ajuste da 
distribuição de potência nas rodas 
frontais e traseiras para melhor manejo.

Para o máximo conforto.

Controle automático do amortecimento.

Para dirigir no dia a dia. Controle de freio  
e de resposta do motor.

Modo econômico: para percursos de longa 
distância em alta velocidade, com torque 
mais contido para uma direção mais 
confortável em superfícies escorregadias.

Modo conforto: a força de absorção de 
impacto dos amortecedores está ajustada 
no modo variável para mais conforto.

Modo desligado: desativa o sistema VDC.

–

O sistema de três modos de 
direção do Nissan GT-R® garante 
a você a performance do 
supercarro, com incrível 
flexibilidade ao toque de  
um botão.

+TELA LCD

SISTEMA DINÂMICO DE 
3 MODOS DE DIREÇÃO

O sistema de três modos de direção do Nissan GT-R® oferece a performance de um supercarro com uma flexibilidade incrível – a um simples toque.



–CENTRAL DE COMANDO–

A central de comando permite que 
você acesse as suas prioridades, 
selecionando as funções principais 
através da tela multi-touch de 8”. 
Ao girar o botão, ou movê-lo para  
a direita ou esquerda, você acessa 
a lista de todos os menus e 
seleciona as ações na tela.

–+TELA LCD

SISTEMA DINÂMICO DE 
3 MODOS DE DIREÇÃO+

O design do Nissan GT-R® apresenta 
funcionalidade e praticidade de acesso aos 
botões, tornando a usabilidade simples e 

intuitiva, o que garante mais tempo para focar 
naquilo que realmente vale a pena: desfrutar o 
momento de dirigir.

O MOTORISTA E O NISSAN GT-R®, 
UMA MÁQUINA ÚNICA.



Compromisso do Nissan GT-R® com a 
performance: apresenta tela pré-programada  
pela fábrica – mostradores exclusivos, ativados 
pelos controles do volante. Cinco telas de 
performance que podem ser selecionadas, 

permitindo ao motorista organizar as  
informações conforme preferir, selecionando  
uma variedade de opções entre diferentes 
parâmetros: performance do motor e padrões  
de aceleração e freio (G-Forces).

ONDE OS MUNDOS VIRTUAL E REAL SE UNEM.

TELA PERSONALIZADA 1
De olho no motor: para verificar a pressão  

do turbo, a temperatura do óleo e a pressão.



TELA PERSONALIZADA 2
Sinta a potência: monitore a aceleração (G), 

o turbo e a posição do pedal acelerador.

Compromisso do Nissan GT-R® com a 
performance: apresenta tela pré-programada  
pela fábrica – mostradores exclusivos, ativados 
pelos controles do volante. Cinco telas de 
performance que podem ser selecionadas, 

permitindo ao motorista organizar as  
informações conforme preferir, selecionando  
uma variedade de opções entre diferentes 
parâmetros: performance do motor e padrões  
de aceleração e freio (G-Forces).

ONDE OS MUNDOS VIRTUAL E REAL SE UNEM.



TELA PERSONALIZADA 3
Controle a distância: acompanhe o histórico e o atual 

consumo de combustível, bem como a autonomia.

Compromisso do Nissan GT-R® com a 
performance: apresenta tela pré-programada  
pela fábrica – mostradores exclusivos, ativados 
pelos controles do volante. Cinco telas de 
performance que podem ser selecionadas, 

permitindo ao motorista organizar as  
informações conforme preferir, selecionando  
uma variedade de opções entre diferentes 
parâmetros: performance do motor e padrões  
de aceleração e freio (G-Forces).

ONDE OS MUNDOS VIRTUAL E REAL SE UNEM.



TELA PERSONALIZADA 4
Direção exigente: monitore a temperatura do sistema 

de resfriamento, lubrificantes e fluidos de transmissão.

Compromisso do Nissan GT-R® com a 
performance: apresenta tela pré-programada  
pela fábrica – mostradores exclusivos, ativados 
pelos controles do volante. Cinco telas de 
performance que podem ser selecionadas, 

permitindo ao motorista organizar as  
informações conforme preferir, selecionando  
uma variedade de opções entre diferentes 
parâmetros: performance do motor e padrões  
de aceleração e freio (G-Forces).

ONDE OS MUNDOS VIRTUAL E REAL SE UNEM.



TELA PERSONALIZADA 5
Chassi dinâmico: acompanhe a performance nas curvas  

e outras forças G, bem como o uso do pedal de freio.

Compromisso do Nissan GT-R® com a 
performance: apresenta tela pré-programada  
pela fábrica – mostradores exclusivos, ativados 
pelos controles do volante. Cinco telas de 
performance que podem ser selecionadas, 

permitindo ao motorista organizar as  
informações conforme preferir, selecionando  
uma variedade de opções entre diferentes 
parâmetros: performance do motor e padrões  
de aceleração e freio (G-Forces).

ONDE OS MUNDOS VIRTUAL E REAL SE UNEM.



MONITORE SEU DESEMPENHO
Ative os cronômetros pelos controles do volante,  

permita-se manter as mãos na direção.

Compromisso do Nissan GT-R® com a 
performance: apresenta tela pré-programada  
pela fábrica – mostradores exclusivos, ativados 
pelos controles do volante. Cinco telas de 
performance que podem ser selecionadas, 

permitindo ao motorista organizar as  
informações conforme preferir, selecionando  
uma variedade de opções entre diferentes 
parâmetros: performance do motor e padrões  
de aceleração e freio (G-Forces).

ONDE OS MUNDOS VIRTUAL E REAL SE UNEM.



VISÃO, DEDICAÇÃO,
PAIXÃO.





MESTRE MOTORISTAMASTER CRAFTSMANMESTRE ARTESANAL

MAESTRIA DO COMEÇO AO FIM.
Para conferir a pura paixão, o verdadeiro DNA japonês do Nissan GT-R®, basta levantar o capô. Somente cinco mestres de produção 
automotiva artesanal têm autorização para montar a mão o motor do Nissan GT-R®. Eles são conhecidos como “takumi”, um termo japonês 
usado para descrever um mestre artesanal que aperfeiçoou as habilidades ao longo de anos de dedicação e trabalho exaustivo.

Cada motor é montado por um único mestre artesanal, que orgulhosamente apresenta uma placa com a sua assinatura. 
Cada takumi inspeciona as peças, uma a uma, para garantir a qualidade e a precisão. Mas a sua arte vai além de uma 
habilidade excepcional, como um dos takumis costuma dizer: “Emprestamos a nossa alma a cada um dos motores na 
esperança de levar a empolgação aos nossos clientes”. 

O escapamento de titânio disponível no Nissan GT-R® é extremamente leve e capaz de trabalhar em altas 
temperaturas. Por ser um material conhecidamente difícil de trabalhar, cada escapamento de titânio precisa ser 
moldado a mão e encaixado um a um pelo mestre artesanal de montagem, em cada unidade do Nissan GT-R®.



MESTRES
MOTORISTAS

MASTER TEST DRIVERSMESTRE MOTORISTAMESTRE ARTESANAL

MAESTRIA DESDE AS ESTRADAS ATÉ NÜRBURGRING.
Para criar um veículo que demonstrasse excelência para além das pistas de corrida, sob a interferência de vários 
tipos de clima, oferecendo a sensação de realização tanto para o motorista novato quanto para o profissional 
experiente, reunimos motoristas da mais alta linhagem, os principais especialistas de desenvolvimento da Nissan.

Cada um dos motoristas é especializado em uma parte exclusiva do desenvolvimento do Nissan GT-R®.  
Os especialistas em estrada são mestres na direção acima de 186 mph (300 km/h). Enquanto no percurso  
“do dia a dia”, outro motorista testa o refinamento do Nissan GT-R® em terrenos do mundo real, com lombadas, 
buracos, trechos com pedregulhos ou tapumes de obras.

Quando o assunto é Nürburgring, os desafios são tão extremos que o desenvolvimento 
é confiado a motoristas cuja experiência já soma milhares de voltas completadas nas 
pistas – respeitosamente chamados “ringmeisters” pelos experts da área.



EM APENAS 0,15 SEGUNDO, 
MUDA O MUNDO DA TRANSMISSÃO.
Quanto mais demorada uma troca de marcha, mais tempo se desperdiça a potência  
contra o solo. Assim, para obter máxima aceleração, o sistema de transmissão 
sequencial de dupla embreagem com seis velocidades controlado por alavanca de 
comando consegue realizar uma troca de marcha com a rapidez de um raio: em 
apenas 0,15 segundo, no modo R, você muda a marcha quase num piscar de olhos. 

Alavanca de troca de 
marcha no volante 
No modelo 2017, as alavancas de marcha vêm 
montadas no volante, o que garante uma troca de 
marchas bem mais ágil, fácil e ao alcance das mãos 
– independentemente da posição do volante.

Transmissão independente traseira
Ao mover a caixa de transferência 
para a traseira do veículo, o Nissan 
GT-R® cria o primeiro eixo transversal 
traseiro no mundo utilizado em 
veículos de tração permanente.

Eixo-motor feito de composto  
de carbono
Ajuda a reduzir o peso, mantendo 
a capacidade de dirigibilidade da 
excepcional potência do motor.

0,15   
SEGUNDO   



QUEBRANDO AS 
CONVENÇÕES, 
ULTRAPASSANDO 
RECORDES.
Inovação na busca pela perfeição:  
com a transmissão separada do motor,  
a Nissan montou o Nissan GT-R® com 
uma caixa de transferência na traseira  
do veículo. Assim criamos a primeira 
transmissão independente do mundo 
para veículos de tração permanente.  
Ao colocar mais peso sobre o eixo 
traseiro, os sistemas de tração e  
de freios evoluiu. Essa configuração 
possibilitou menos aquecimento entre  
o motor e a transmissão, permitindo  
que ambos funcionem com mais 
refrigeração e eficiência.  

Posição do motor premium Midship 
O centro do motor foi redirecionado  
para a traseira do chassi em busca  
de uma dirigibilidade superior.

Compartimentos inclinados 
de entrada e saída
Os compartimentos de entrada 
e saída ganharam inclinação, com 
uma saída estreita para rebaixar 
o centro de gravidade e melhorar 
a ótima dirigibilidade.

Transmissão posicionada na traseira
O sistema de transmissão posicionado  
na parte traseira do chassi melhora a 
tração e os freios.
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DINÂMICA   EQUILÍBRIO 

572 CAVALOS. 
TODOS CORRENDO EM UMA SÓ DIREÇÃO.
Uma das grandes atribuições do Nissan GT-R® como veículo AWD de tração permanente é a sua 
capacidade de trazer a potência do carro para o chão com rapidez nas curvas. Ele combina a 
máxima aderência ao refinamento. Uma suspensão que ajuda a filtrar as imperfeições do terreno  
e a reduzir o barulho, enquanto informa tudo de que você precisa saber. 

Menos esforço na condução do volante em velocidades menores, que ainda oferece a precisão  
que você deseja: característica exclusiva do Nissan GT-R®, que alia suprema segurança à sensação 
de adrenalina, sustentada pela potência dos 565 cavalos da mais alta linhagem.

A proporção estática 54% frontal e 46% traseira se mostrou ideal para a 
dirigibilidade. Ao acelerar, após o ápice da curva, a distribuição de peso 
muda para a traseira e se transforma na proporção de aproximadamente 
50/50. Isso se traduz em mais aderência do pneu para melhor aceleração, 
curvas mais rápidas e a sensação de dirigibilidade que só o Nissan GT-R® 
oferece ao motorista.



O SEGREDO DA ACELERAÇÃO  
VAI MUITO ALÉM DA POTÊNCIA.
Olhe para além das 15,4” da curvatura dos discos dos freios  
frontais e as 15” dos freios traseiros, e você vai entender  
por que o Nissan GT-R® utiliza algumas de suas melhores  
ideias nas corridas.

As pinças de freio de seis pistões nas rodas dianteiras  
e quatro pistões na traseira possibilitam a melhor  
distribuição da retenção do ar. A calibragem é potencializada 
por uma peça “monobloco” de alumínio para manter 
a máxima rigidez, porém com um peso bem inferior. 

Os discos perfurados do sistema de freios compõem  
uma estrutura engenhosa de ventilação em forma  
de diamante, capaz de expulsar o calor, o que faz  
com que o disco externo seja expandido para fora  
do hub, diminuindo a tendência de curvatura do rotor.

A extrema preocupação para  
com os detalhes também fica 
evidente no design dos pneus 
run-flat de alta performance 
Dunlop® SP Sport MAXX® GT600 
DSST CTT do Nissan GT-R®.  
Um minúsculo bloco foi inserido 
em uma das ranhuras para 
evitar torção e conferir uma 
sensação de precisão  
e segurança na direção.



Alta performance desde a sua concepção. Um dos mais avançados sistemas para carros AWD  
de tração permanente e jamais utilizados em estrada regular ajuda a controlar a potência de todas  
as quatro rodas. Combinado a outro sistema igualmente avançado de controle de estabilidade, o resultado  
é uma sensação superior de segurança.

O sistema eletronicamente controlado consegue direcionar até 50% de torque para as rodas 
frontais, quando necessário, e garantir quase 100% de torque para as rodas traseiras.  
Isso garante dirigibilidade e resposta de veículo com tração traseira, reforça a segurança  
e o controle que somente esse veículo possibilita.

UM SUPERCARRO QUE LHE 
   PERMITE RODAR O MUNDO E 
      SEUS INCONTÁVEIS QUILÔMETROS.



M O T O R

Motor Twin Turbo VR38  
Um motor concebido para atender às demandas de um supercarro para  
o século 21, o VR38 garante alta performance, enquanto desempenha  
com eficiência e consciência ambiental no consumo de combustível.

Turbocompressor Integrado IHI  
Cada uma das laterais do motor possui um turbocompressor IHI. Ao 
combinar o duto de escapamento e o turbocompressor em uma só 
unidade, a entrada e saída de ar foram otimizadas. Para garantir que 
não exista perda do turbo à medida que o torque aumente, utiliza 
controles eletrônicos de alta precisão que potencializam o carro.

565HP
A combinação perfeita entre tamanho e potência.

Estrutura fechada de Closed Deck and Ladder Frame Structure
O bloco de cilindros vem em uma plataforma fechada para garantir  
mais força. Uma moldura em forma de escada também foi utilizada  
para proporcionar ainda mais apoio ao eixo da manivela, importante 
para o torque massivo do motor. Ligas de magnésio foram escolhidas 
para o compartimento de lubrificante e as tampas de válvulas para  
dar leveza e força.

Sistema independente de entrada e saída de ar 
Cada um dos lados do VR38 possui o próprio turbocompressor, 
intercooler e catalisador. Ao aplicar um sistema independente de entrada 
e saída de ar de cada um dos lados do motor V6, o fluxo de ar absorvido 
é aumentado, e a pressão traseira do sistema de exaustão é reduzida.

Cavidade forrada com plasma
Uma inovadora camada de plasma foi pulverizada na cavidade de cada 
cilindro, uma evolução no resfriamento, que reduz a fricção e o peso, 
enquanto maximiza a potência e aumenta a eficiência do combustível. 
Comparado ao forro de ferro fundido, o peso total foi diminuído em 
aproximadamente 3 kg.

Resfriador de lubrificante com termostato
Para o controle otimizado do resfriamento do motor, o VR38 apresenta 
um sistema de resfriamento de óleo controlado por termostato. 
Uma bomba é utilizada para ajudar a manter o óleo fluindo 
nos turbocompressores, mesmo durante as fortes ações G sofridas 
pelo veículo em percurso de corrida.

T R A N S M I S S Ã O

Premium Midship  
O layout da plataforma Premium Midship (PM) do Nissan GT-R® faz com que a 
transmissão, a caixa de transferência e o diferencial fiquem localizados na traseira  
do veículo, sem que seja necessário o uso dos tradicionais tubos de torque,  
o que permite que a suspensão funcione de maneira independente, otimizando  

a aderência dos pneus em cada curva.
O sistema permite a aplicação do primeiro  
sistema de transmissão traseira em veículos  
de tração permanente. Para melhorar ainda 
mais a dirigibilidade, os eixos da transmissão 
foram montados inclinados, baixando o  
centro de gravidade.

Sistema de lubrificação com cárter seco
Para garantir uma lubrificação estável para  
a transmissão, mesmo durante as curvas  
de alta força G, o Nissan GT-R® utiliza um 
sistema de lubrificação com cárter seco. 
O sistema pulveriza o óleo de transmissão 
diretamente nas engrenagens, reduzindo  
a fricção e aumentando a confiabilidade.

GR6
O primeiro AWD do mundo com  
sistema transeixos independente  
na parte traseira.

ATTESA E-TS®  
Sistema AWD de tração permanente  
O sistema ATTESA E-TS® é originalmente 
concebido para veículos de tração traseira, que 
permite variar a distribuição do torque de 0/100 
para 50/50, dependendo da velocidade, 
aceleração lateral, ângulos de curvatura, nível de 
deslizamento, superfície do terreno e ângulos de 
desvio. Um controle de reposta especificamente 
desenvolvido para o Nissan GT-R® mede as 
diferenças entre a angulação de desvio calculada 
pelo ângulo de desvio comandado no volante,  
o ângulo real detectado pelo sensor de curvatura 
e o sensor de força G. O sistema então ajusta  
as proporções de torque para ajudar o motorista  
a cumprir o percurso pretendido. 
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A E R O D I N Â M I C A

Graças ao pacote Premium Midship Package, o Nissan GT-R® conseguiu criar uma 
downforce substancial, porém mantendo o coeficiente aerodinâmico (CxA) em 0,26. 
Ao usar a aerodinâmica para resfriar proativamente os sistemas de freios e o 
powertrain, o projeto conseguiu atingir uma melhor performance geral.

Carroceria multimaterial  
A carroceria do Nissan GT-R® conseguiu obter 
a máxima resistência da liga de aço de 
carbono com alumínio injetado, uma 
combinação entre fibra de carbono, alumínio 
fundido e aço. Garantindo ainda mais rigidez, 
a torre estrutural da barra de suspensão foi 
feita com um composto leve de carbono que 
contém cavidades hexagonais de alumínio.
Para dar mais rigidez à estrutura, os painéis 
internos das portas foram confeccionados 
com alumínio fundido, diminuindo o potencial 
de deformação em caso de colisão – também 
foi usado na estrutura frontal de proteção e 
na suspensão frontal.

Revestimento antidesgaste, cobertura dupla e proteção contra arranhões
Para manter a ótima aparência e conservação, os modelos com acabamento 
nas cores Deep Blue Pearl, Gun Metallic, Solid Red e Super Silver possuem um 
revestimento inovador antidesgaste aplicado no topo da grade dianteira e na 
frente das entradas traseiras de ar, além de uma cobertura dupla de pintura 
para proteger o acabamento. Também possuem uma capa protetora contra 
arranhões, um revestimento mais resistente a riscos do que materiais 
convencionais, que ajuda o veículo a manter a aparência de novo.

Desenvolvidos exclusivamente para o Nissan GT-R®, os faróis possuem quatro 
unidades de LED para criar uma luz extremamente natural, replicando a luz  
do dia, enquanto oferecem iluminação mais intensa. Os faróis de longo  
alcance expandem a área de iluminação para as laterais e a frente do carro, 
melhorando a visibilidade, especialmente durante a noite. E os três refletores 
de apoio iluminam uma área mais ampla da lateral do carro, sem cegar os 
veículos no sentido contrário.

Luzes de direção hiper-LED
Para garantir melhor visibilidade por outros veículos, o Nissan GT-R® possui 
luzes de direção hiper-LED, altamente visíveis mesmo em plena luz do dia.

0,26 CxA Downforce com coeficiente  
de resistência ultrabaixo.

LED Faróis de longo alcance.
Uma revolução na iluminação.  
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Rodas forjadas premium
Com 20 polegadas de diâmetro, as rodas fabricadas pela RAYS® com alumínio 
forjado para o Nissan GT-R® utilizam um sistema de nós por dentro da estrutura, 
que ajuda a evitar que os pneus deslizem em torno das rodas em momentos 
extremos de aceleração ou frenagem. As rodas possuem um acabamento 
mecânico que lhes confere um visual de alta qualidade e alta performance.  

O poder de frenagem é garantido por um 
sistema de alta performance desenvolvido pela 
Nissan para o Nissan GT-R®. O sistema possui 
pinças de freio monobloco Brembo® de seis 
pistões nas rodas frontais e quatro pistões  
nas rodas traseiras. Os discos de freio 
perfurados Brembo® em duas peças, em 
conjunto com os pedais de baixo teor de 
carbono e alta rigidez, minimizam o atraso da 
resposta de freio e oferecem uma performance 
máxima de frenagem. As pinças de freio possuem uma montagem similar aos 
carros de corrida, que minimizam a sua flexibilidade durante a ação de 
frenagem. 

As funções de dirigibilidade são garantidas por um sofisticado sistema independente 
de suspensão nas quatro rodas, montado com subframe fixado por seis pontos de 
alta precisão na parte frontal e traseira. O sistema Bilstein® DampTronic® de absorção 
de impacto ajustável pelo motorista utiliza uma série de informações do veículo para 
produzir a força apropriada de amortecimento e alto nível de controle para uma 
variedade de situações.

O desenvolvimento do chassi englobou todos os pontos-chave sob o espectro da 
performance. Com a moldura do para-brisa enrijecida, dá resistência à carroceria e 
faz com que a suspensão trabalhe de maneira mais eficaz. Além de eficiência e 
dirigibilidade perfeita, oferece uma condução confortável e silenciosa.

O sistema DampTronic® oferece três modos de direção, selecionados 
pelo motorista: normal; comfort, para máximo desempenho da 
suspensão; ou R, para uma direção mais esportiva. No modelo 2017, 
o sistema DampTronic® foi ainda mais aprimorado, proporcionando 
uma condução mais macia no modo comfort e aumentando  
a sensação de controle da direção no modo R. O sistema é 
excepcionalmente avançado – o controlador eletrônico da força  
de amortecimento trabalha com 11 tipos de dados do veículo.

Pneus com preenchimento de nitrogênio para uso mesmo vazio
O Nissan GT-R® possui pneus Dunlop® SP Sport MAXX® GT 600 DSST 
CTT de altíssima performance, com preenchimento de nitrogênio, 
que podem ser utilizados mesmo vazios, projetados para 
acompanhar as características da suspensão do automóvel.  
Os padrões de tamanho são 255/40ZRF20 para os pneus dianteiros 
e 285/35ZRF20 para os traseiros. Para atender à vocação do Nissan 
GT-R® de ser um carro para qualquer hora e qualquer lugar, os pneus 
opcionais run-flat Dunlop® SP® 7010, para todas as estações do ano, 
são oferecidos como parte do pacote Versão para o Frio. 

B O T Ã O  D E  S E T U P

O coração da performance do Nissan GT-R®, um carro para qualquer hora, 
qualquer lugar: o sistema permite ajuste das configurações ao toque de um 
dedo: fingertip. A transmissão, os amortecedores e o controle de estabilidade 
VDC podem ser ajustados em três modos: R, normal e modos individuais para 
cada sistema. Combinados com a escolha por câmbio automático ou manual, 
esses modos garantem ao motorista performance e controle espetaculares, 
seja no circuito, na estrada, seja debaixo de chuva ou na neve, e até mesmo 
em superfícies acidentadas nas ruas das cidades.

C H A S S I

Sistema avançado de suspensão 
ajustável de acordo com o percurso.

DAMPTRONIC®

Da rua para as pistas, 
na ponta dos dedos.

DISCOS DE 15" 
Pinças de freio fabricadas com uma única 
peça de alumínio “monobloco”.
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Tela multifunção 
No painel central, um monitor LCD de 8 polegadas, a tela multifunção, exibe 
as condições do veículo e um registro de dados da direção: o sistema fornece 
ao motorista informações completas sobre as condições do veículo.  
A tela de freio e curvas mostra os dados correspondentes na lateral G e 
vertical G por 20 segundos. Um sistema de gravação com playback permite 
ao motorista acompanhar como controlar o carro durante as curvas,  
ou a quantidade de movimentos utilizada sem necessidade.

O padrão máximo em conforto e controle.  
Em alguns modelos do Nissan GT-R®, os bancos 
dianteiros do motorista e do passageiro são 
projetados pelo clássico fabricante Recaro®.  
Um sistema de acolchoamento mais profundo foi 
projetado para manter o motorista e o passageiro 
melhor acomodados, mesmo em curvas sinuosas. 
O apoio supremo do banco Recaro® faz dele  
uma excelente escolha para grandes passeios. 

Às vezes, você vai querer chamar menos atenção para o potente sistema de 
exaustão do Nissan GT-R®. Um sistema de controle na cabine opera uma 
válvula de desvio que reduz significativamente o volume do escapamento – 
ideal para áreas residenciais.

Vidro acústico e abafamento de ruídos
O Nissan GT-R® utiliza uma série de recursos para reduzir os ruídos 
indesejáveis: o para-brisa acusticamente desenvolvido para absorver 
frequências indesejáveis, bem como o isolamento acústico por trás do 
painel de instrumentos. O revestimento no para-lama das rodas traseiras 
também reduz o barulho dos pneus. 

C O C K P I T

O design do painel de mostradores replica um sistema de engrenagens. O 
conta-giros está localizado na parte central, com o indicador de troca de 
marcha em grande proporção, na parte superior. Isso torna o painel bastante 
legível para o motorista quando o carro está em movimento.

CONTROLE  
DO SISTEMA DE SOM 

Combinados, os sistemas Active Noise 
Cancellation (ANC) e Active Sound Enhancement 
(ASE) permitem que você desfrute do som do 
Nissan GT-R® como nunca. 

O Active Noise Cancellation (ANC) usa 
microfones na cabine para monitorar 
efetivamente a entrada de ruídos e gerar  
ondas de eliminação de som para remover 
qualquer barulho indesejado. 

O Active Sound Enhancement (ASE) aproveita  
o ambiente livre de ruídos para melhorar o 
sistema existente e a entrada de som na cabine.

BANCOS 
RECARO® 

Interface 
entre o 
motorista e o 
Nissan GT-R®. 

CONTROLE DE RUÍDO 
DO ESCAPAMENTO 
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EBD

Controle Eletrônico de Frenagem (EBD)  
O sistema de distribuição de força do Nissan 
GT-R®, monitora a distribuição de peso e ajusta  
a força dos freios para compensar o peso extra 
no veículo, seja de passageiros, seja de cargas. 

Controle Eletrônico de Estabilidade (VDC)  
O sistema do Nissan GT-R® envia mais 
potência para cada roda apropriada  
 quando detecta excesso ou falta de ângulo 
nas curvas, ajudando você a dirigir com 
melhor sensação segurança e controle.

Controle Eletrônico de Tração (TCS)  
Toda a potência do mundo seria inútil se não fosse possível controlar  
a aderência. Assim, quando o sistema de controle de tração detecta  
giro nas rodas, ele responde imediatamente, reduzindo a aceleração,  
o que ajuda você a recuperar a aderência e a manter o controle. 

O sistema de construção Zone Body da carroceria da Nissan oferece segurança 
a todos em caso de colisão. Esse sistema avançado combina estruturas próprias 
para absorção de impacto com uma cabine de alta resistência, ajudando a 
oferecer mais proteção para você e seus passageiros. 

Freios ABS 
Em situações de frenagem súbita, o sistema bombeia  
os freios rapidamente, ajudando a evitar travamentos  
nas rodas e permitindo que você mantenha o controle. 

Pré-tensionador de cintos de segurança 
Os pré-tensionadores ajudam a ajustar o cinto de segurança 
dianteiro quando o air bag frontal é acionado. E, se o seu corpo 
exercer muita pressão no cinto, os limitadores de carga cedem 
um pouco também.

O sistema avançado de air bags 
da Nissan possui air bags 
frontais suplementares de dois 
estágios, com sensores de cinto 
de segurança e ocupantes. Além 
disso, o Nissan GT-R® possui air 
bags laterais suplementares 
montados nos bancos, para 
impacto lateral, e uma cortina 
superior montada no teto para 
proteção da cabeça dos 
ocupantes frontais.

S I S T E M A  I N T E L I G E N T E  D E  P R O T E Ç Ã O

A filosofia do Nissan Intelligent Safety Shield para proteção inteligente de 
segurança abrange uma gama de soluções de segurança que permeia toda 
a engenharia e o desenvolvimento de cada veículo produzido.

6 AIR BAGS 
DE FÁBRICA 

CONSTRUÇÃO DA 
CARROCERIA ZONE BODY 

Proteção avançada.

Você cercado do que há de mais resistente.
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NISSAN GT-R®   PERSONALIZE A SUA DECORAÇÃO

COURO SEMIANILINA RAKUDA TAN PREMIUM 

 MOTOR V6 DE 3,8 LITROS COM TURBOCOMPRESSOR

ESCAPAMENTO DE TITÂNIO COM CONTROLE DE RUÍDO

PAINEL COM DISPLAY MULTIFUNCIONAL

RODAS DE LIGA SUPERLEVE FORJADA DE 20”

Equipamentos de fábrica  
para o modelo Premium
• Motor V6 de 3,8 litros com duplo turbocompressor 
• Transmissão com comando duplo e 6 velocidades 
• Sistema de tração permanente (All-Wheel Drive)  

ATTESA E-TS® 
• Rodas de liga superleve forjada de 20” RAYS® 
• Pneus run-flat de alta performance Dunlop® SP Sport 

MAXX® GT600 DSST CTT
• Sistema de freios Nissan/Brembo® 
• Sistema de suspensão Bilstein® DampTronic® 
• Sistema avançado de controle – Vehicle Dynamic 

Control (VDC) – com três modos de direção 
selecionáveis pelo motorista 

• Escapamento de titânio e controle de ruído  
da exaustão do ar 

• Faróis Multi-LED com iluminação exclusiva 
• Sistema de conectividade NissanConnectTM com apps 

de navegação, mobile apps e serviços, incluindo tela 
colorida multitouch de 8”

• Painel multifunção configurável pelo motorista 
• Bancos frontais com detalhes de couro e inserções  

de veludo sintético 
• Sistema de áudio Bose® 
• 11 alto-falantes, incluindo subwoofer duplo 
• Silenciador Active Noise Cancellation (ANC)
• Amplificador Active Sound Enhancement (ASE)

Pacote disponível
• Premium Interior 

PREMIUMPREMIUM

VISITE NISSAN.COM.BR
MONTE & ORCE
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Magnetic Black  G41 Magnetic Black  G41 Magnetic Black  G41 Magnetic Black  G41

Deep Blue Pearl  RAY Solid Red  A54 Blaze Metallic1  EBG

Branco Pérola 
Pintura Perolizada

Super Silver1  KAB Gun Metallic  KAD Jet Black  GAGPrata Super  
Pintura Metálica

Cinza Grafite 
Pintura Metálica 

Preto Jet 
Pintura Perolizada

Azul Pérola 
Pintura Perolizada

Vermelho Sólido 
Pintura Sólida

Laranja Blaze 
Pintura Metálica

NISSAN GT-R®    ESCOLHA A SUA COR

COURO PRETO COM INSERÇÕES  
DE VELUDO SINTÉTICO 
PREMIUM

COURO SEMIANILINA IVORY 
PREMIUM

COURO SEMIANILINA RAKUDA TAN 
PREMIUM

COURO SEMIANILINA RED AMBER 
PREMIUM
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Azul Pérola 
Pintura Perolizada
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NISSAN GT-R®    ESCOLHA O SEU INTERIOR

Couro Black  
com veludo 
Premium

Ivory Semi-aniline 
Leather
Premium

Rakuda Tan 
Semi-aniline Leather
Premium

Red Amber Semi- 
aniline Leather
Premium

Couro semianilina 
Ivory 
Premium

Couro semianilina 
Rakuda Tan
Premium

Couro semianilina 
Red Amber 
Premium

Red Amber Semi- 
aniline Leather
Premium

Couro semianilina 
Brown 
Premium
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NISSAN GT-R®    ESCOLHA SEUS ACESSÓRIOS, PERSONALIZE O SEU NISSAN

Todos os acessórios originais Nissan são produzidos com 
exclusividade, design projetado especificamente para o 
modelo, durabilidade testada e garantia de um ano.

 O Nissan GT-R®, agora disponível no Brasil, inclui 4 acessórios 
contemplados na compra: miniatura, capa veicular, chaveiro 
e carpetes GT-R®.

  Nossos produtos originais incluem itens exclusivos para 
que você mostre a sua paixão aonde quer que você e o seu 
supercarro forem. Vá mais longe e deixe a sua marca.

ATREVA-SE A DIRIGIR
        MUITO MAIS QUE UM CARRO, 
   PILOTE UM MITO.

MINIATURA

CAPA VEICULAR

CHAVEIRO GT-R®

CARPETES GT-R® 
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Premium

NISSAN GT-R®   ESPECIFICAÇÕES 

  Standard
  Opcional

AC Acessório P  Parte do pacote Premium  
de Interior

MOTOR

VR38DETT – 3,8 litros V6 twin-turbo 24 válvulas

 Potência – 572 cavalos a 6800 rpm 

 Torque – 467 lb.-ft ou 64,57 kgfm a 3.300 – 5.800 rpm 

 Cilindrada (diâmetro x curso) – 95,5 x 84,4 mm

 Relação de compressão – 9.0:1

 Velocidade máxima do motor – 7.100 rpm

 Emissões – Certificação 50-state de emissão baixa (LEV) e ultrabaixa (ULEV)

Sistema de Controle Contínuo do Tempo Variável das Válvulas (CVTCS) para as válvulas de admissão

Bloco de cilindros de alumínio com cavidades revestidas de spray de plasma para alta resistência e baixa fricção

Pistões de alumínio 

Sistema Nissan de ignição direta com velas iridium

Acelerador eletrônico drive-by-wire

Sistema pressurizado de lubrificação com resfriamento controlado por termostato e cárter de óleo de magnésio

Sistema duplo de entrada de ar e exaustão de baixa contrapressão

Sistema secundário de entrada de ar para aquecimento instantâneo dos catalisadores, melhorando a eficiência de emissões

SISTEMA DE TRAÇÃO

ATTESA E-TS® All-Wheel Drive (AWD) de tração permanente com sistema transeixos independente (patenteado), com montagem 
na parte traseira do veículo integrando a transmissão, o diferencial e a caixa de transferência AWD

Sistema avançado de controle dinâmico Advanced Vehicle Dynamic Control (VDC)1 com três modos selecionáveis (Normal, 
R-Mode, Off)

Sistema eletrônico de controle de tração (TCS)

Transmissão em 6 velocidades com dupla embreagem e três modos selecionáveis pelo motorista (Normal, R-Mode, Save)

Troca de marchas completamente automática ou total controle sequencial manual por meio dos comandos instalados na 
coluna de direção

Sistema Rev Matching de controle na redução de marchas

Controle preditivo de marchas (em R-Mode) que pré-seleciona a próxima mudança de marcha com base na posição do 
acelerador, velocidade do veículo, dados de frenagem e outras informações

Eixo de transmissão rígido, produzido com composto de carbono, que garante leveza

Diferencial traseiro mecânico 1.5-way para limitação de derrapagem

Auxílio de partida na subida

FREIOS

Sistema de freios Nissan/Brembo® – Freios a disco nas 4 rodas, discos flutuantes de duas peças de 15,4” nas rodas dianteiras 
e 15,0” nas traseiras com ventilação interna em formato de diamante

Pinças de freio monobloco super-rígidas de 6 pistões nas rodas dianteiras e 4 pistões nas traseiras, com montagem de 3 
pontos radiais inspirada em carros de corrida

ABS nas 4 rodas (Anti-Lock Braking System)

Distribuição eletrônica de força de freio (EBD – Electronic Brake Force Distribution)

SUSPENSÃO/DIREÇÃO

Suspensão dianteira de garfo duplo com braços de alumínio

Suspensão traseira multi-link com braços de alumínio

Quadros rígidos de suspensão frontal e traseira, montados em máquina de alta precisão similares às de carros de corrida, 
com 6 pontos de ligação com a carroceria

Sistema de suspensão Bilstein® DampTronic® com três modos selecionáveis pelo motorista (Normal, R-Mode, Comfort)

Barra estabilizadora frontal com interior oco

Barra estabilizadora traseira com interior oco

Mudanças de direção com sensor de velocidade

2,4 giros de volante de batente a batente

CHASSI/CARROCERIA

Plataforma Premium Midship (PM), com sistema híbrido de montagem em carroceria única feita em máquinas de alta 
precisão, similar à montagem de carros de corrida

Capô e portas externas com revestimento de alumínio

Tampa do porta-malas de alumínio

Torre do amortecedor e estrutura interna das portas de alumínio fundido

Abraçadeiras do chassi para proteção do motor de fibra de carbono

Suporte do radiador/travessa frontal de composto de carbono 

Todos os painéis externos da carroceria são intensivamente cunhados para garantir rigidez e precisão excepcionais

MECHANICAL

EXTERIOR

ENTRETENIMENTO 

INTERIOR

ASSENTOS

SEGURANÇA 

DIMENSÕES/ 
CAPACIDADES

PESOS/ECONOMIA  
DE COMBUSTÍVEL 

MECÂNICAS 

1 – VDC: deve permanecer ligado durante a condução do veículo, exceto ao retirá-lo de terrenos de lama ou neve; não previne acidentes decorrentes de guinadas abruptas, bem como técnicas de direção negligentes ou perigosas. 
Bilstein® e DampTronic® são marcas registradas de ThyssenKrupp Bilstein GmbH. Brembo® é marca registrada de Freni Brembo S.p.A.



ENTRETENIMENTO 

INTERIOR

ASSENTOS

SEGURANÇA 

DIMENSÕES/ 
CAPACIDADES

PESOS/ECONOMIA  
DE COMBUSTÍVEL 

VISITE NISSAN.COM.BR
MONTE & ORCE

Premium

NISSAN GT-R®   ESPECIFICAÇÕES 

  Standard
  Opcional

RODAS/PNEUS

Rodas de liga superleve forjada RAYS®: 20” x 9,5 (dianteiras) e 20” x 10,5” (traseiras) 

Pneus com preenchimento de nitrogênio exclusivamente desenvolvidos1 na fábrica: 255/40ZRF20 (dianteiros) e 285/35ZRF20 (traseiros)

Pneus run-flat1 de alta performance Dunlop® SP Sport MAXX® GT600 DSST CTT 

CARACTERÍSTICAS DO EXTERIOR

Undertrays aerodinâmicos

Para-lama dianteiro projetado para otimizar o percurso do ar em torno das rodas

Spoiler traseiro na cor da carroceria

Faróis Multi-LED com iluminação exclusiva

Faróis com on/off automático 

Luzes diurnas (DRL) de LED e lanternas de LED 

Espelhos retrovisores externos com aquecimento e duplo motor para retração Dual 

Maçanetas das portas acabadas em alumínio 

Escapamento de titânio com controle de ruído 

Vidro solar com redução de raios UV 

MECÂNICAS

EXTERIOREXTERIOR

AC Acessório P  Parte do pacote Premium  
de Interior

1 – Use sempre pneus apropriados para as condições climáticas. Consulte o manual do proprietário para mais detalhes. A não utilização de pneus apropriados pode causar acidentes, resultando em ferimentos graves ou morte. A 
fibra de carbono seco requer manutenção específica. Consulte o manual do proprietário para mais detalhes. Dunlop® é marca registrada de DNA Ltda. Corporation. RAYS® é marca registrada de RAYS Engineering. SP Sport® e SP 
Sport MAXX® são marcas registradas de SRI USA, Inc.



ENTRETENIMENTO 

ASSENTOS

SEGURANÇA 

DIMENSÕES/ 
CAPACIDADES

PESOS/ECONOMIA  
DE COMBUSTÍVEL 

  Standard
  Opcional

MECÂNICAS

VISITE NISSAN.COM.BR
MONTE & ORCE

Premium

NISSAN GT-R®   ESPECIFICAÇÕES 

CONFORTO/CONVENIÊNCIA

NissanConnectTM com tela de 8” multi-touch1

Reconhecimento de voz para áudio

Controle de display

Display multifunção configurável com leitores gráficos dos dados do veículo, exibidos em um total de seis telas

Monitor de câmera de ré3

Sistema Sonar dianteiro e traseiro4

Nissan Intelligent Key® com botão de partida

Mostradores eletrônicos de dados reunidos com indicador de marchas, informações do veículo e indicador digital do câmbio

Assistente de envio de mensagens remoto

Sistema de telefone Hands-Free5 por Buletooth®

Transceptor Universal Homelink®

Controle automático de temperatura para duas zonas (ATC)

Microfiltro interno na cabine

Vidros elétricos dianteiros com sistema de toque único para cima e para baixo

Travas elétricas nas portas, com sistema de autotrava

Piloto automático com controles no volante

Coluna de direção projetável/ajustável com medidores integrados

Limpadores de para-brisa intermitentes e variáveis, com sensor de velocidade e lâmina plana

Quebra-sol com espelho iluminado

Compartimento superior para óculos de sol

Luz dirigida

Espelho retrovisor interno com controle de luminosidade auto-dimming

2 tomadas de energia 12V DC

Porta-luvas com trava

Porta-objetos nas portas dianteiras

Porta-copos (2 na frente e 1 atrás)

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

AC Acessório P  Parte do pacote Premium  
de Interior

1 – Dirigir é uma atividade séria. Apenas use os serviços do NissanConnectTM de SiriusXM® e NissanConnectTM mobile apps quando for seguro fazê-lo. A disponibilidade dos serviços NissanConnectTM e mobile apps depende da 
opção de acabamento do veículo, pacote de opcionais e/ou escolhas. Consulte NissanUSA.com/connect para detalhes completos sobre disponibilidade. Alguns opcionais requerem prazo para disponibilidade. É necessário um 
smartphone compatível para operar os apps NissanConnectTM para celular. Os serviços NissanConnectTM, incluindo notificação de acidente e SOS, dependem de o aparelho de telemática estar em condições operacionais, sua 
disponibilidade de conexão com uma rede sem fio, compatibilidade da rede sem fio, dados de navegação do mapa e sinais de satélite para recepção do GPS, cuja ausência pode limitar ou impedir a capacidade de alcance do 
serviço NissanConnectTM de atendimento ao cliente, ou o recebimento de suporte. Nunca programe enquanto estiver dirigindo. O mapeamento de GPS pode não estar detalhado em todas as áreas ou refletir a condição atual das 
estradas. Você é responsável pela utilização do sistema remoto de ignição e pelo opcional de buzina remota, dentro dos termos das leis, regulamentos ou determinações vigentes na localização do seu veículo. Os sistemas de 
ignição remota (Remote Engine Start/Stop) não estão disponíveis em todos os modelos. Redes de celulares não estão disponíveis em todas as áreas e/ou a todo momento. A tecnologia de celulares vem evoluindo, e o controle 
sobre mudanças nas redes de celulares aplicadas por companhias independentes não está ao alcance da Nissan ou da SiriusXM® Radio Inc. Nem a Nissan nem tampouco a SiriusXM® podem ser responsabilizadas por custos 
advindos de solicitações para a continuidade da operação devido à suspensão de uma rede de celular (incluindo melhorias de equipamentos, quando disponível, ou cobranças de roaming em redes alternativas). Se a operadora 
de celular extinguir ou restringir seus serviços, o serviço do veículo pode ser suspenso sem aviso prévio e sem responsabilidade para a Nissan, SiriusXM® e/ou seus respectivos agentes ou afiliados. Alguns serviços requerem um 
PIN para ativação. Inscrições e adesões a contratos são exigidas para o recebimento do pacote completo do NissanConnect Services em período de experiência: seis meses de experiência para serviços e 36 meses de experiência 
para mobile apps. Os períodos de experiência terão início da data de compra ou financiamento do veículo novo Nissan; subsequentemente, a respectiva assinatura paga será submetida às tarifas vigentes na época, da qual 
dependerá a continuidade dos respectivos serviços (exceto Pandora®, caso o aplicativo Pandora esteja instalado no veículo por meio do NissanConnectTM). Tarifas para mensagem e/ou uso de dados podem incorrer sobre os 
serviços. Consulte NissanUSA.com/connect para mais detalhes. 2 – Nunca programe enquanto estiver dirigindo. O mapeamento do GPS pode não estar detalhado em todas as áreas ou refletir as condições atuais das estradas. 
3 – Ferramenta para assistência de estacionamento/conveniência. Não elimina completamente os pontos-cegos. Pode não detectar todos os objetos e não possui sistema de aviso de objetos em movimento. Verifique sempre o 
entorno e vire-se para olhar para trás antes de movimentar o veículo.  4 – O sistema de som Sonar System é uma conveniência, não sendo capaz de substituir procedimentos de estacionamento ou marcha a ré. Verifique sempre 
as condições de segurança antes de realizar o movimento do veículo. Pode não detectar todos os objetos. 5 – A disponibilidade de ferramentas específicas depende do serviço Bluetooth® do telefone. Por favor, verifique o manual 
do proprietário para mais detalhes. A marca Bluetooth® e seus logos são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso deles pela Nissan está licenciado. Verifique NissanUSA.com/bluetooth para mais detalhes. HomeLink® 
é marca registrada de Gentex Corporation.



ENTRETENIMENTO 

INTERIOR

SEGURANÇA 
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PESOS/ECONOMIA  
DE COMBUSTÍVEL 

  Standard
  Opcional

MECÂNICAS

VISITE NISSAN.COM.BR
MONTE & ORCE

Premium

NISSAN GT-R®   ESPECIFICAÇÕES 

ASSENTOS/DETALHES

Assentos frontais com detalhes de couro e inserções de veludo sintético

Assentos costurados a mão com detalhes de couro semianilina P

Banco do motorista com ajuste elétrico em 8 posições

Banco frontal do passageiro com 4 ajustes elétricos e comando para entrada/saída do passageiro do banco de trás

Assentos frontais com aquecimento 

Detalhes do interior com couro semianilina costurado a mão P

Volante revestido de couro

Manopla do câmbio revestida de couro

Acabamento interno de alumínio usinado e fibra de carbono

Pedais com contornos de alumínio 

Tapetes acarpetados GT-R AC

EXTERIOR

SEATINGASSENTOS

AC Acessório P  Parte do pacote Premium  
de Interior



ENTRETENIMENTO

INTERIOR

SEGURANÇA 

DIMENSÕES/ 
CAPACIDADES

PESOS/ECONOMIA  
DE COMBUSTÍVEL 
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  Opcional

MECÂNICAS

EXTERIOR

VISITE NISSAN.COM.BR
MONTE & ORCE

Premium

NISSAN GT-R®   ESPECIFICAÇÕES 

ÁUDIO/ENTRETENIMENTO

Sistema de áudio Bose® 

11 alto-falantes, incluindo subwoofer duplo 

Sistema antirruído ANC (Active Noise Cancelation)

Sistema de amplificação ASE (Active Sound Enhancement) 

Funções para tocar MP3/WMA e CD

Sistema SiriusXM® Satellite Radio1

HD Radio® 

Duas entradas de conexão USB para interface com iPod® e outros aparelhos compatíveis2

Streaming de áudio via tecnologia sem fio Bluetooth®3 

Controles de áudio no volante 

Controle de volume sensitivo à velocidade 

ASSENTOS

AC Acessório P  Parte do pacote Premium  
de Interior

1 – Assinaturas mensais necessárias são vendidas separadamente para cada ferramenta SiriusXM®, após o uso do período de degustação, e permanecerão ativas até que a SiriusXM® seja acionada para o cancelamento. Custos 
relativos a instalação, taxa de adesão e outras cobranças podem ser aplicáveis. A disponibilidade de cada ferramenta SiriusXM® depende do modelo do veículo, acabamento escolhido, pacote e/ou opcionais e pode estar disponível 
apenas em determinados mercados. Serviços Satellite Radio U.S., NavWeather®, e SiriusXM® Travel Link® (caso alguma das ferramentas acima esteja instalada no veículo) são disponibilizados apenas para maiores de 18 anos, nos 48 
estados contíguos americanos e o D.C. Taxas e programações são sujeitas a alterações. As assinaturas são regidas por contrato com o consumidor, disponível para visualização em siriusxm.com. ©2016 Sirius XM Radio Inc. Sirius® 
XM® e todas as marcas e logotipos relacionados são marcas registradas de Sirius XM Radio Inc. 2 – Dirigir é uma atividade séria e requer plena atenção. Se você precisar usar o aparelho conectado no momento em que estiver 
dirigindo, tenha extrema precaução durante todo o tempo, de modo que toda a sua atenção seja dirigida à operação do veículo. iPod® é marca registrada de Apple, Inc. Todos os direitos reservados. iPod® ou outros aparelhos 
externos não estão incluídos. 3 – A disponibilidade de recursos específicos depende da interface do Bluetooth® do telefone. Pedimos que verifique o manual do usuário do telefone para mais detalhes. A marca mundial Bluetooth® 
e seus logotipos são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso deles por parte da Nissan está licenciado. Veja NissanUSA.com/bluetooth para mais detalhes. Bose® é marca registrada de The Bose Corporation. 
HD Radio® é marca registrada de iBiquity Digital Corporation.
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  Opcional

SEGURANÇA
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MECÂNICAS

EXTERIOR

ASSENTOS

VISITE NISSAN.COM.BR
MONTE & ORCE

Premium

NISSAN GT-R®   ESPECIFICAÇÕES 

SEGURANÇA

Sistema avançado Nissan de air bag com air bags frontais suplementares de duplo estágio, com sensor de ocupante  
e presença e classificação de ocupantes1

Air bags suplementares de impacto lateral para o motorista e o passageiro dianteiro 

Cintos de segurança com pré-tensionadores e limitadores de carga

Sistema LATCH para crianças (âncoras e fixadores mais baixos)

Configuração da carroceria com áreas de enrugamento nas partes frontais e traseiras 

Capô com estrutura dobrável e coluna de direção com absorção de impacto 

Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) com mostrador individual da pressão dos pneus2

Sistema Nissan de imobilização do veículo 

Sistema de segurança veicular

ENTRETENIMENTO

AC Acessório P  Parte do pacote Premium  
de Interior

1 – Air bags são apenas sistemas suplementares de contenção; use sempre o cinto de segurança. Mesmo com o sensor e classificador de ocupantes, assentos infantis não devem ser colocados no banco frontal do passageiro. Todas 
as crianças até 12 anos de idade devem ser levadas no banco traseiro, devidamente protegidas por assentos infantis, suportes ou cintos de segurança apropriados para a idade. Os air bags somente vão inflar em determinados 
tipos de acidente; consulte o manual do proprietário para mais detalhes. 2 – O sistema TPMS não substitui checagens regulares de pressão nos pneus.
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  Opcional
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MECÂNICAS
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ASSENTOS

ENTRETENIMENTO

VISITE NISSAN.COM.BR
MONTE & ORCE

Premium

NISSAN GT-R®   ESPECIFICAÇÕES 

EXTERIOR – EM POLEGADAS

Distância entre-eixos 109,4

Comprimento total 185,4

Largura total 74,6

Altura total 53,9

Largura da via (frontal/traseira) 62,6/63,0

AERODINÂMICA  – CxA

Coeficiente de aerodinâmica 0,26

INTERIOR (FRONTAL/TRASEIRO) – EM POLEGADAS 

Espaço para a cabeça 38,1/33,5

Espaço para as pernas 44,6/26,4

Espaço de assento 54,7/44,9

Espaço de ombros 54,3/50,0

CAPACIDADES 

Volume interno de passageiros (litros) 2.238,05

Volume de cargas (litros) 227

Tanque de gasolina (litros) 72

SEGURANÇA

AC Acessório P  Parte do pacote Premium  
de Interior



PESOS/ECONOMIA  
DE COMBUSTÍVEL 
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  Opcional

INTERIOR

DIMENSÕES/ 
CAPACIDADES

MECÂNICAS

EXTERIOR

ASSENTOS

ENTRETENIMENTO

VISITE NISSAN.COM.BR
MONTE & ORCE

Premium

NISSAN GT-R®   ESPECIFICAÇÕES 

PESO DE TARA – QUILOGRAMAS 

Peso base total 1.785,582 kg

Distribuição de peso 54/46

ESTIMATIVAS DE ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL EPA 2017 

Quilômetros por litro cidade/estrada/percurso misto1 7,264 / 9,988 / 8,172

SEGURANÇA

AC Acessório P  Parte do pacote Premium  
de Interior

1 - A quilometragem real pode variar dependendo das condições de dirigibilidade – utilize apenas para comparações. 



VISITE NISSAN.COM.BR
MONTE & ORCE

NISSAN GT-R®   ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

NISSAN GT-R® 2017
CARROCERIA 

Tipo de carroceria

Versões

Lugares

MOTOR
Nome do motor

Número de cilindros, configuração

Válvulas por cilindro

Cabeçote

Capacidade volumétrica

Diâmetro e curso

Potência máxima

Torque máximo

Taxa de compressão

Combustível

Sistema de ignição

Sistema de injeção de combustível

Certificação de emissões

Sistema de controle de emissões

TRANSMISSÃO
Configuração

Transmissão

RELAÇÕES DE MARCHAS 
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Ré

Relação de transmissão final (frente/traseira)

Diferencial de deslizamento limitado

CHASSI
Suspensão dianteira

Suspensão traseira

Amortecedores dianteiros

Amortecedores traseiros

Direção

Cupê de 2 portas (modelo para a Europa)

Premium Edition, Black Edition, Track Edition

4 

VR38DETT

V6, biturbo

4

DOHC com comando continuamente variável

3.799 cm3

95,5 x 88,4 mm

572 cavalos @ 6.800 rpm

64,96 kgfm de 3.300 a 5.800 rpm

9,0

 Recomendada octanagem de 100 RON. Performance é atingida com RON 100. 98 RON pode reduzir ligeiramente o desempenho

Sistema de ignição direta Nissan

Multiponto

Eur6b

Catalisador de 3 vias e sistema de injeção de ar secundário

 
Transmissão traseira independente (4x4)

Dupla embreagem de seis velocidades

4,056

2,031

1,595

1,248

1,001 

0,796

3,383

2.937/3.700

1.5 Way LSD mecânico

Independente, braço duplo de alumínio forjado independente, links superiores e inferiores 

Multi-link com alumínio forjado, links superiores, independente

Bilstein® DampTronic®

Bilstein® DampTronic®

 Pinhão e cremalheira controlada eletronicamente, com assistência variável

FREIOS/RODAS/PNEUS
Freios   

Freios dianteiros e espessura 

Freios traseiros e espessura

Pneus e rodas

PESOS E DIMENSÕES
Peso em ordem de marcha 

Peso bruto total (PTW)

Peso máximo por eixo (PAW)/frente

Peso máximo por eixo (PAW)/traseiro

Comprimento

Largura

Altura

Entre-eixos

Bitolas dianteiras

Bitolas traseiras

Diâmetro de giro

Voltas do volante (batente a batente)

Coeficiente de arrasto

Vão livre do solo

Espaço p/ bagagem –  comp. mín./comp. máx. 

largura mín./largura máx. 

altura mín./altura máx.

Capacidade do porta-malas (VDA)

Capacidade do tanque

DESEMPENHO
Consumo de combustível

Cidade (l/100 km)

Estrada (l/100 km)

Combinado (l/100 km)

Emissões de CO²

Aceleração máxima

Discos ventilados com pinças de alumínio com 6 pistões na frente e 4 na traseira

390 x 32 mm

380 x 30 mm

255/40 ZRF20 (frente), 285/35 ZRF20 (traseiros)/20" x 9,5" (frente), 20" x 10,5" (traseiros)

1.752 kg

2.200 kg

1.080 kg

1.165 kg

4.710 mm

1.895 mm

1.370 mm

2.780 mm

1.590 mm

1.600 mm

12,2 m

2,4

0,26 cx

105 mm

695/840 mm

795/1.470 mm

430/520 mm

315 l

74 l

17 

9 

12 

275 g/km 

315 km/h

*Continuously Variable Valve Timing Control System/Sistema de Variação Contínua da Fase de Abertura das Válvulas.



PARA SABER MAIS SOBRE O NISSAN GT-R®, 
ACESSE NISSAN.COM.BR OU PROCURE A 
NISSAN NAS REDES SOCIAIS.
Para obter mais informações sobre o veículo, acessórios e opcionais, vá até uma concessionária Nissan, ligue 0800 011 1090 ou acesse www.nissan.com.br. Garantia 
de três anos, sem limite de quilometragem para uso particular, desde que as revisões e manutenções sejam efetuadas nas concessionárias Nissan, limitada a 
defeitos de fabricação ou montagem de peças. Para mais informações, consulte o manual de garantia. Contém partes de couro legítimo e partes de couro sintético. 
Para mais informações sobre o consumo, acesse www.inmetro.gov.br e www.conpet.gov.br. As cores exibidas neste folheto são uma representação aproximada 
das cores reais e podem sofrer variações de acordo com o sistema de impressão sobre papel. Este folheto e suas informações datam de setembro de 2016.
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