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NOVI NISSAN QASHQAI: NAPREDNA NOVA 

KONSTRUKCIJSKA OSNOVA ZA VEČ PREFINJENOSTI, 

ODZIVNOSTI IN UČINKOVITOSTI 

• Tehnološki napredek novega Qashqaija podkrepi nova konstrukcijska 

osnova Zveze CMF –C. 
• Oblikovanje, razvoj in proizvodnja vodeni v Evropi z namenom ponovitve 

zgodovinskega uspeha. 

 

PARIZ, FRANCIJA (18. februar 2021) Novi Nissan Qashqai je prvi novi model v Evropi, 

za katerega so uporabili konstrukcijsko osnovo Zveze CMF-C, ki je plod vrhunske 

avtomobilske strukture in tehnološke arhitekture. 

Osrednji del inženirskega koncepta je bila ohranitev obstoječih proporcij Qashqaija, ki so 

»ravno pravšnje« in ključne za njegovo uspešnost, saj mu zagotavljajo lahkotno vožnjo 

po mestnih ulicah in parkiranje, hkrati pa tudi izvrstno prostornost. 

Kar zadeva konstrukcijo, je za karoserijo uporabljenih več lahkih materialov, prav tako 

pa tudi napredne tehnike stiskanja in varjenja, kar povečuje trdnost in hkrati zmanjšuje 

težo. Prvikrat doslej so vrata prtljažnika Qashqaija izdelana iz kompozita, kar prinaša za 

2,6 kg prihranka pri teži. 

Uporaba Nissanovega jekla ultra visoke trdnosti (UHSS – Ultra High Strength Steel) je v 

zgradbi novega Qashqaija večja za 50 odstotkov. Jeklo UHSS zagotavlja največjo možno 

natezno trdnost karoserije, kjer je ta potrebna, na primer pri delih varnostne zgradbe, 

vendar ne pomeni pomembnega povečanja teže. Tradicionalno materiali visoke natezne 

trdnosti prinašajo težave pri varjenju ali spajanju z drugimi deli zgradbe. Pri sestavi gole 

karoserije novega Qashqaija je uporabljeno strukturno lepljenje, ki zagotovi močno 

okrepitev in čvrste spoje stebričkov A, B in C s šasijo in streho avtomobila. 

Prednja in zadnja vrata, prednja blatnika in pokrov motorja so po novem izdelani iz 

aluminija, kar prinaša zmanjšanje teže, ki skupaj znaša 21 kilogramov manj v primerjavi 

z golo karoserijo dosedanjega modela Qashqaija. 

Temeljno zgradbo – »hrbtenico« – konstrukcijske osnove CMF-C so posodobili v bolj 

homogeno obliko, da udarce bolje razporedi po celotni zgradbi. Zaradi tega bo ob trku 

zgradba energijo bolj učinkovito absorbirala v zmečkljivih območjih, in s tem omejila 

morebiten prenos obremenitev na potnike. 

Zahvaljujoč naprednim tehnikam proizvodnje bo končna prednost za kupce dejstvo, da 

je cela gola karoserija za 60 kg lažja in za 41 odstotkov bolj toga kot pri sedanjem 

modelu. To se kaže v prefinjenosti, udobnosti vožnje in odzivnosti na ravni višjega 

segmenta, poleg tega pa v izjemnem varovanju v primeru trka; prav tako koristi tudi 

skupni učinkovitosti avtomobila. 
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Nova zasnova obes in volanskega mehanizma 

Tudi novi Qashqai bo ponujal izpolnjujoče vozne lastnosti in nadgradil svoj sloves 

prefinjene in razvajajoče vožnje. 

Nova konstrukcijska osnova CMF-C se ponaša z vzvojno togostjo avtomobilov višjega 

segmenta, zaradi česar obese ohranjajo natančno lego, kar zagotavlja pozitivno in 

zaupanje vzbujajoče odzivanje na ukaze volana ter bolj zanesljiv občutek med vožnjo po 

grobih cestiščih. 

Zahvaljujoč konstrukcijski osnovi CMF-C ima novi Qashqai posodobljeni vzmetni nogi 

MacPherson spredaj in zadaj. Qashqai s pogonom na prednji kolesi s platišči premera do 

48,26 cm (19 palcev) ima poltogo zadnjo premo s torzijskim drogom. Izvedenke s 

platišči premera 50,8 cm (20 palcev) in različice s štirikolesnim pogonom pa bodo 

opremljene z napredno zasnovo z več vodili. 

Uporaba torzijskega droga zagotavlja boljšo absorpcijo udarcev in dušenje cestnega 

trušča, kar pomeni umirjeno in tiho vožnjo na vseh cestnih površinah. Ključna za tako 

širok razpon zmožnosti je sprememba postavitve vzmeti in blažilnikov. Ta je zdaj 

pokončna, kar omogoča delovanje vzmeti in blažilnikov v njihovem optimalnem razponu, 

njihovo največjo učinkovitost, bolj nadzorovano odzivanje na grbine in udarce s ceste ter 

omejevanje odbojev za umirjeno, obvladano vzmetenje, obenem pa izjemen nadzor 

nagibanja karoserije med spremembami smeri vožnje. 

Napredna konfiguracija večvodilske zadnje preme ponuja najboljše ravnovesje med 

udobnostjo vožnje in dinamičnimi voznimi lastnostmi v segmentu. Po novem je pritrjena 

na pomožni okvir s pušami, kar omejuje cestni trušč in prenos tresljajev s ceste. 

Nastavitve servo volana so posodobljene, da ponuja boljšo odzivnost in občutek okrog 

osrednje lege volana ter manjše trenje. 

David Moss, podpredsednik za raziskave in razvoj za območje Afrike, Bližnjega Vzhoda, 

Indije, Evrope in Oceanije (AMIEO): »Naši inženirji so opravili primerjavo preseka kombi 

limuzin segmenta C in avtomobile neposrednih tekmecev ter skozi tisoče preskusnih 

kilometrov po cestah in v preskusnih objektih po Evropi dosegli ravnovesje vzmetenja in 

vodljivosti, ki uživanju v vožnji namenja osrednjo vlogo.« 

 

O Nissanu v Evropi 

Nissan je v Evropi eden najbolj celovito navzočih neevropskih avtomobilskih proizvajalcev, saj v svojih 
evropskih centrih za oblikovanje, raziskave in razvoj, proizvodnjo, logistiko, prodajo in trženje zaposluje več 
kot 16.000 ljudi. V letu 2019 so v Nissanovih tovarnah v Veliki Britaniji, Španiji in Rusiji izdelali okrog 465.000 
vozil, med katerimi so bili tudi nagrajeni križanci, lahka gospodarska vozila in električni Nissan LEAF. Sledeč 
cilju nič izpustov in nič smrtnih žrtev v cestnem prometu Nissan vodi s svojim videnjem Inteligentne 
Mobilnosti. Ta celovit, 360-stopinjski pristop k mobilnosti prihodnosti je zamišljen kot vodilo za razvoj 
Nissanovih izdelkov in tehnologij in je temelj ključnih odločitev podjetja o pogonskih sklopih vozil, načinu 
vožnje in njih vključevanju v družbo. 
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