
STANDAARDUITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOREN EN UITVOERINGEN VISIA OPTIMA BUSINESS

1.6 L 110pk • • •
1.5 dCi 90pk • • •
1.5 dCi 110pk - • •

NISSAN 

NV200 VAN



NISSAN NV200 VAN
STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

 VISIA

EXTERIEUR

■ 14’’ stalen velgen

■ Wieldoppen

■ Schuifdeur rechts

■ Dubbele achterdeuren asymmetrisch, zonder ramen

COMFORT

■  Boordcomputer

■  Stuurbekrachtiging

■  Stoffen stoelbekleding

■  In de hoogte verstelbaar stuurwiel

■ Elektrische ramen

■

■  Opberglade onder de bestuurdersstoel

■  Opbergvak centrale console, 2x bekerhouder

VEILIGHEID

■

■ Bestuurdersairbag

■  

gordelspanner

■ Startonderbreker

■ Elektrische buitenspiegels

■ Extra bevestigingshaken (2 rails + 4 haken)

■ 6 Bevestigingshaken in de laadvloer

■ Volledig metalen tussenschot

■ Volwaardig reservewiel 

OPTIES

■ Tweede schuifdeur (links)

 OPTIMA
 Uitrusting VISIA +

COMFORT

■ Handmatige airconditioning

■ 

met stuurwielbediening en USB-aansluiting

VEILIGHEID

■ Cruise control en speed limiter

OPTIES

■ 

-  Achteruitrijcamera geïntegreerd  

in het multifunctionele scherm

-  Mistlampen voor

■ Ramenpakket:

-  Asymmetrische achterdeuren (180°) met verwarmde 

achterruit

-  Ruitenwisser 

-  Tussenschot met raam

-  Binnenspiegel (antireflectie)

■ Airbag passagier

■ Airbag passagier en zij-airbags

■ Tweede schuifdeur (links)

 BUSINESS
 Uitrusting

TECHNOLOGIE

■  NissanConnect navigatiesysteem met kaarten voor 

Europa, verkeers-informatie, 5" scherm, radio met 

kleur

■  Intelligente sleutel 'I-Key'

VEILIGHEID

■ Licht- en regensensor

■ Mistlampen voor

OPTIES

■ Ramenpakket:

-  Asymmetrische achterdeuren (180°)  

met verwarmde achterruit

-  Ruitenwisser 

-  Tussenschot met raam

-  Binnenspiegel (antireflectie)

■ Airbag passagier

■ Airbag passagier en zij-airbags

■ Tweede schuifdeur (links)



NISSAN NV200 VAN
STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

  VISIA OPTIMA BUSINESS

VEILIGHEID

 Gesloten tussenschot met ruit -  

 Gesloten tussenschot zonder ruit   

 ABS (antiblokkeer remsysteem)   

 EBD (elektronische remkrachtverdeling)   

 Cruise Control en speed limter met bediening aan het stuur -  

 BAS (noodremhulp)   

  

 Bestuurdersairbag   

 Startonderbreker   

 Volwaardig reservewiel   

 3-punts veiligheidsgordels vooraan met gordelspanner   

STIJL

 Stoffen bekleding   

 Stalen wielen 14’’   

 Wieldoppen   

Exterieur
 Tweede schuifdeur (links)   

 Schuifdeur rechts   

 Dubbele asymmetrische achterdeuren, zonder ramen   

 Dubbele asymmetrische achterdeuren met verwarmde ramen  
 en ruitenwisser 

ZICHT EN VERLICHTING

 Mistlampen voor

 Mistachterlicht   

 Elektrische hoogteverstelling van de koplampen   

 Elektrisch verstelbare buitenspiegels   

 Licht- en regensensor - - 

COMFORT

Rijcomfort

 Stuurbekrachtiging   

 In de hoogte verstelbaar stuurwiel   

 Bestuurdersstoel in lengte verstelbaar   

 Multifunctionele display met boordcomputer   

 Klok   

Opbergruimte

 Opbergvak voor passagier   

 Opbergruimte in deuren   

 Opbergruimte onder de stoel van de bestuurder   

 Centrale opbergruimte tussen voorstoelen : 
                      - Open opbergruimte 
                      - Bekerhouders (x2) 

  

 Bekerhouders in middenconsole   

 Opbergruimte ter hoogte van middenconsole   

 6 bevestigingshaken in de vloer   

 4 extra bevestigingshaken   

   



 Standaard

 Optie

 - Niet beschikbaar

NISSAN NV200 VAN
STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

  VISIA  OPTIMA BUSINESS

AAN BOORD

 Hoofdsteunen in hoogte verstelbaar   

 Handmatige airconditioning met pollenfilter -  

 Cabineverlichting   

 Verlichting van de laadruimte   

 Elektrische ramen voor met impulsbediening bestuurderszijde -  

 Centrale vergrendeling met afstandsbediening -  

 12 V / 120 W aansluiting in de middenconsole   

    

TECHNOLOGIE

 Voorbereiding radio met antenne en 2 luidsprekers  - -

  

 Achteruitrijcamera -  

 NissanConnect navigatiesysteem met kaarten voor Europa,  
 

 en achteruitrijcamera in kleur 
- - 

 Intelligente sleutel ('I-Key') - - 

PAKKETTEN

VISIBILITY PACK

 Achteruitrijcamera geïntegreerd in multifunctioneel scherm
 Mistlampen voor -  

RAMENPAKKET

  Asymmetrische achterdeuren (180°) met verwarmde achterruit
  Ruitenwisser 
  Tussenschot met raam
  Binnenspiegel (antireflectie) 

-  



VAN 

1.6 L Benzine 1,5 L dCi

110pk Euro5 90pk Euro5 110pk Euro5

MODEL

Versnellingsbak Handgeschakeld Handgeschakeld

Aantal deuren 4 of 5 4 of 5

Zitplaatsen 2 2

MOTOR

Aantal cilinders / aantal kleppen  4 / 16 4 / 8

Cilinderinhoud cm3 1598 1461

Maximaal vermogen pk / (kW) 110 (81KW) 90 (66kW) 110 (81KW)

Maximaal toerental t/min 6000 4000 4000

Maximaal koppel Nm t/min 153 / 4000 200 / 1750 240/ 1750

Batterij Ah 60 50

Dynamo Amps 120 150

- JA

TRANSMISSIE

Versnellingsbak Type 5 versnellingen 5 Versnellingen 6 Versnellingen

Aangedreven wielen 2 voor 2 voor

CHASSIS

Ophanging Voor

Achter Starre as achter met enkele bladveer

Stuurinrichting Tandheugel, elektronische bekrachtiging

Remsysteem Schijfremmen voor, trommelremmen achter, ABS, EBD en noodremhulp

Wielmaat 14×5.5J

Bandenmaat Std 175/70R14C

GEWICHT EN ALGEMENE AFMETINGEN 4 DEUREN 5 DEUREN 4 DEUREN 5 DEUREN 4 DEUREN 5 DEUREN

Maximaal voertuiggewicht in beladen toestand (GVW) Kg 2000 2000

Massa ledig gewicht(1) Kg 1205 1218 1260 1272 1274 1286

Maximaal laadvermogen Kg 795 782 740 728 726 714

Max. gewicht op de as voor/achter Kg 960/1130 960/1130 1010/1100 1010/1120

Maximaal gewicht aanhanger geremd/ongeremd Kg 1100 / 540 1100 / 640

Lengte mm 4400 4400

Breedte (inclusief buitenspiegels) mm 2011 2011

Totale breedte (exclusief buitenspiegels) mm 1695 1695

Min. hoogte (ongeladen) mm 1860 1860

Wielbasis mm 2725 2725

Overhang (voor) mm 835 835

Overhang (achter) mm 840 840

Spoorbreedte (voor) mm 1490 1490

Spoorbreedte (achter) mm 1510 1510

Bodemvrijheid (ongeladen) mm 158 158

Inhoud van de brandstoftank Liter 55 55

GEWICHTEN EN AFMETINGEN LAADRUIMTE

Max. lengte mm 2040 2040

Max. breedte mm 1500 1500

Max. hoogte mm 1358 1358

Breedte tussen de wielkasten mm 1220 1220

Laadhoogte (ongeladen) mm 524 524

Max. laadvolume m3 4,20 4.20

Zijschuifdeur: Breedte mm 693 693

Zijschuifdeur: Hoogte mm 1171 1171

Openslaande achterdeur: Breedte mm 1262 1262

Openslaande achterdeur: Hoogte mm 1228 1228

VERBRUIK EN PRESTATIES(2)

Verbruik binnen-/buiten bebouwde kom/gecombineerd(2) l/100 Km 8,8 / 6,3 / 7,2 5,7 / 4,3 / 4,9 5,9 / 4,4 / 4,9

Uitstoot(2) CO2 g/Km 166 128 130

Max. snelheid Km/u 165 158 169

Min. draaicirkel (stoeprand tot stoeprand) m 10.6 10.6

NISSAN NV200 VAN
TECHNISCHE GEGEVENS

(1) volgens de directieven 80/1268/CEE, laatste aanpassing 2004/3/CE
(2) Leeggewicht betreft een rijklaar voertuig inclusief volle tank en een bestuurder van 75Kg



Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was bij het ter perse gaan (december 2014). Deze brochure werd geproduceerd aan de hand van prototypes die op autosalons werden 
tentoongesteld. In overeenstemming met het beleid van de onderneming om de wagens voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de wagens die in deze brochure worden beschreven 
en afgebeeld, aan te passen. Nissan-dealers worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Gelieve dus contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-dealers om de meest actuele informatie te 
ontvangen. Door de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de kleuren in deze brochure verschillen van de werkelijke kleuren van het koetswerk en de interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure 
mag worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe.

TDSNV200NLV1214 - Deze leaflet hoort bij de brochure NV200 - Gedrukt in België.
Ontwerp door Typoweb.

Bezoek onze website: 

www.nissan.nl
Dealerstempel

NV400NT400



MOTOREN EN UITVOERINGEN OPTIMA BUSINESS

1.5 dCi 90pk • •
1.5 dCi 110pk • •

STANDAARDUITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS
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NISSAN NV200 FRIDGE
STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

 OPTIMA

■ TECHNOLOGIE

■ 
■ Multifunctionele display met boordcomputer
■ Elektronische startonderbreker

■ STIJL
■ 14” stalen velgen met wieldoppen
■ Stoffen bekleding

■ COMFORT
■ Stuurbekrachtiging
■ Handmatige airconditioning met pollenfilter
■ In hoogte verstelbaar stuurwiel
■ Elektrische ramen voor met impulsbediening aan bestuurderszijde
■ Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
■ Elektrisch verstelbare buitenspiegels
■ Opbergruimte tussen de voorstoelen

■ VEILIGHEID
■  EBD (Elektronische remkrachtverdeler)
■  EBA (Elektronische noodremhulp)
■

■  Cruise control en speed limiter
■  Volwaardig reservewiel
■ ABS (Antiblokkeringssysteem van de remmen)
■  Bestuurdersairbag

■ KOELUITRUSTING
■  Isoleercel GRUAU 2,2m3

■ Koelinstallatie CARRIER NEOS 100 R/S, koelvermogen 0°C constant
■ Zijschuifdeur rechterkant
■ Bedieningspaneel voor de temperatuurregeling aanwezig in de cabine
■ Externe aansluiting aan linkerkant met kabel 220V
■ Binnen verlichting
■ Afvoergat in de vloer

■ OPTIES
■ Airbag passagier
■ Airbag passagier en zij airbags
■ Visibility pack
  - Mistlampen
  - Achteruitrijcamera geïntegreerd in multifunctioneel scherm

■ OPTIES KOELCEL
■  Tussenvloer in midden
■ 2 wegklapbare rekken aan de zijkant
■  Versterkte vloer + zijrails
■ Aluminium vloer + brede drempel + waterdichte vloer + tweede waterafvoer in de vloer
■ Isolerende gordijnen van plastic voor achterdeuren en zijdeur
■  Vergrendeling van de zijdeur zodat koelcel alleen via de achterdeuren geopend kan worden
■ Zonder koelinstallatie CARRIER (enkel voorzien van isolatie)

 BUSINESS 
 Uitrusting OPTIMA +

■ COMFORT

■ Licht- en regensensor
■ Mistlampen

■ TECHNOLOGIE
■ Intelligente sleutel ’I-Key’
■ Nissan Connect (navigatiesysteem met Europese kaart, touchscreen 5", radio met RDS  

■ OPTIES
■ Airbag passagier
■ Airbag passagier en zij airbags

■ OPTIES KOELCEL
■  Tussenvloer in midden
■ 2 wegklapbare rekken aan de zijkant
■  Versterkte vloer + zijrails
■ Aluminium vloer + brede drempel + waterdichte vloer + tweede waterafvoer in de vloer
■ Isolerende gordijnen van plastic voor achterdeuren en zijdeur
■ Vergrendeling van de zijdeur zodat koelcel alleen via de achterdeuren geopend kan worden
■  Zonder koelinstallatie CARRIER (enkel voorzien van isolatie)



OPTIMA BUSINESS

■ VEILIGHEID   

■ Cruise control en speed limiter ● ●

■ ABS (antiblokkeer remsysteem) ● ●

■ EBD (elektronische remkrachtverdeling) ● ●

■ EBA (noodremhulp) ● ●

■ ● ●

■ Bestuurdersairbag ● ●

■ Airbag passagier ❍ ❍

■ Airbag passagier en zij airbags   ❍ ❍

■ Startonderbreker ● ●

■ Volwaardig reservewiel ● ●

■ 3-punts veiligheidsgordels vooraan ● ●

■ STIJL

■ Stoffen bekleding ● ●

■ 14" stalen velgen ● ● 

■ Wieldoppen    ● ● 

■ ZICHT EN VERLICHTING  

■ Mistachterlicht ● ●

■ Mistlampen ●

■ COMFORT

  Rijcomfort   

■ Stuurbekrachtiging ● ●

■ In de hoogte verstelbaar stuurwiel ● ●

■ Multifunctionele display met boordcomputer ● ●

■ Klok ● ●

  Opbergruimtes   

■ Handschoenenvak ● ●

■ Opbergruimte in deuren ● ●

■ Opbergruimte onder de bestuurdersstoel ● ●

■ Centrale module tussen de voorstoelen met: 
  - Open opbergruimte 
  - Bekerhouders (x2)

● ●

  Aan boord   

■ Hoofdsteunen in hoogte verstelbaar ● ●

■ ● ●

■ Centrale deurvergrendeling via schakelaar in het interieur ● ●

■ Verklikker deuren gesloten ● ●

■ Cabineverlichting ● ●

■ Elektrische ruiten voor met impulsbediening aan bestuurderszijde ● ●

■ Centrale vergrendeling met afstandsbediening ● ●

■ 12 V / 120 W aansluiting in de middenconsole ● ●

■ Zonneklep voor bestuurder en passagier met tickethouder ● ●

■ Elektrisch verstelbare buitenspiegels ● ●

■ Licht- en regensensor - ●

NISSAN NV200 FRIDGE
STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES



OPTIMA BUSINESS

■ TECHNOLOGIE   
■ ● ●

■ Intelligente sleutel I-Key - ●

■ Nissan Connect (navigatiesysteem met Europese kaart, touchscreen 5  
  Bluetooth en achteruitrijcamera met kleurenbeeldscherm)

- ●

■ UITRUSTING KOELCEL   
■ Afvoergat in de vloer ● ●

■ Binnenverlichting ● ●

■ Verwijdering van koelinstallatie ❍ ❍

■ CARRIER-koeleenheid (NEOS 100 R/S) ● ●

■ Koelcel GRUAU 2,2m3 met versterkte isolatie ● ●

■ Zij schuifdeur rechts ● ●

■ Temperatuurcontrole-unit in cabine ● ●

■ Stroomaansluiting aan buitenkant links met kabel 220V ● ●

■ Vergrendeling van de zijdeur zodat koelcel alleen via de achterdeuren geopend kan worden ❍ ❍

■ Tussenvloer in midden ❍* ❍*

■ 2 wegklapbare rekken aan de zijkant ❍* ❍*

■ Versterkte vloer en zijrails ❍* ❍*

■ Versterkte aluminium vloer, brede drempel en tweede waterafvoer in de vloer ❍* ❍*

■ Isolerende gordijnen van plastic voor achterdeuren en zijdeur ❍ ❍

■ PAKKETTEN   
■ Visibility pack:
  - Achteruitrijcamera geïntegreerd in multifunctioneel scherm
  - Mistlampen

●

* Koelcelopties met een sterretje zijn niet onderling combineerbaar. ● Standaard  /  ❍ Optie  /  - Niet Beschikbaar / P Pack

NISSAN NV200 FRIDGE
STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

Standaard 220V A/C-stroomaansluiting aan de linkerzijde 
met kabels

Wegklapbare rekken aan de zijkanten

Versterkte vloer in aluminium

Koeleenheid CARRIER NEOS 100 R/S

Temperatuur controle unit



NISSAN NV200 FRIDGE
TECHNISCHE GEGEVENS

NV200 FRIDGE

Diesel

1.5 dCi 90pk Euro5 1.5 dCi 110pk Euro5

■ MODEL
■ Versnellingsbak Handgeschakeld
■ Aantal deuren 3 of 4
■ Aantal zitplaatsen 2

■ MOTOR
■ Aantal cilinders 4
■ Cilinderinhoud cm3 1461
■ Maximaal vermogen pk (kW) 90 (66 kW) 110 (81KW)
■ Maximaal toerental t/min 4000 4000
■ Maximaal koppel bij toerental Nm bij t/min 200 / 1750 240/ 1750
■ Voeding common-rail directe injectie
■ Compressor Turbo compressor met vaste geometrie met intercooler Turborcompressor met variabele geometrie met intercooler
■ Accu Ah 50
■ Dynamo A 150
■ JA
■ TRANSMISSIE

■ Versnellingsbak Type 5 versnellingen 6 versnellingen
■ Aangedreven wielen  2 voor
■ ONDERSTEL

■ Ophanging
Voor

Achter Enkelvoudige bladveer
■ Stuurinrichting Tandheugel, elektronische bekrachtiging
■ Remsysteem Schijfremmen voor, trommelremmen achter, ABS, EBD en noodremhulp
■ Wielmaat  14×5,5J
■ Bandenmaat Standaard 175/70R14C
■ GEWICHTEN & ALGEMENE AFMETINGEN

■ Maximaal voertuiggewicht in beladen toestand (GVW) kg 2000
■ Massa ledig gewicht (met carrier koelgroep)(1) kg 1466 1485
■ Maximaal laadvermogen (met carrier koelgroep) kg 534 515
■ Lengte mm 4400
■ Breedte (met buitenspiegels) mm 2011
■ Totale breedte (zonder buitenspiegels) mm 1695
■ Minimale hoogte (onbeladen) mm 1840
■ Wielbasis mm 2725
■ Overhang (voor) mm 835
■ Overhang (achter) mm 840
■ Spoorbreedte (voor) mm 1490
■ Spoorbreedte (achter) mm 1510
■ Bodemvrijheid (onbeladen) mm 158
■ Inhoud van de brandstoftank Liter 55

■
GEWICHTEN, AFMETINGEN EN PRESTATIES  
VAN KOELGEDEELTE 

CARRIER NEOS 100 R/S

■ Gewicht van de koelcel kg 149
■ Gewicht van de koeleenheid kg 66
■ Vermogen van de koeleenheid W 1138 W bij 0°C
■ Isolatieklasse Verhoogde isolatie
■ Koelvermogen 0°C constant
■ Max. lengte mm 1736
■ Max. breedte mm 1239
■ Max. hoogte mm 1152
■ Hoogte laadplatform (onbeladen) mm 524
■ Max. laadvolume m3 2,2
■ Zijschuifdeur: Breedte mm 636
■ Zijschuifdeur: Hoogte mm 1013
■ Openslaande achterdeur: Breedte mm 1069
■ Openslaande achterdeur: Hoogte mm 1061
■ VERBRUIK EN PRESTATIES

■ Verbruik binnen-/buiten bebouwde kom/gecombineerd(2) l/100 km 5,7 / 4,3 / 4,9 5,9 / 4,5 / 5,0
■ Uitstoot (2) CO2 g/km 128 131
■ Maximale snelheid km/u 158 160
■ Min. draaicirkel (stoeprand tot stoeprand) m 10,6

(1) Voertuig rijklaar inclusief volle brandstoftank en bestuurder van 75Kg aan boord / (2) Volgens richtlijn 80/1268/EEG, zoals laatst gewijzigd door 2004/3/EG



Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was bij het ter perse gaan (december 2014). Deze brochure werd geproduceerd aan de hand van prototypes die op autosalons werden 
tentoongesteld. In overeenstemming met het beleid van de onderneming om de wagens voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de wagens die in deze brochure worden beschreven 
en afgebeeld, aan te passen. Nissan-dealers worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Gelieve dus contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-dealers om de meest actuele informatie te 
ontvangen. Door de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de kleuren in deze brochure verschillen van de werkelijke kleuren van het koetswerk en de interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure 
mag worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe.

TDSNV200NLF1214 - Deze leaflet hoort bij de brochure NV200 - Gedrukt in België.
Ontwerp door Typoweb.

Bezoek onze website: 

www.nissan.nl
Dealerstempel

NV400NT400


