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Nissan lanceert sportmerk Nismo 

Oorverdovende stilte
Topman Carlos Ghosn heeft besloten dat het merk Nissan 

meer ‘rode pepertjes’ mag krijgen. Dat is te zien aan de 

sportievere nieuwe Note generatie. Maar een écht krachtig 

signaal is de lancering van een complete lijn getunede 

Nismo-uitvoeringen. We reden de Juke Nismo en gingen het 

circuit op met de Leaf EV Nismo RC.

 Net als Toyota schakelt men ook bij Nissan om. 
Na jaren van publiciteit rond milieutechnologie – 
elektrisch rijden – halen de Japanners de in eigen 
land befaamde autosportnaam Nismo van stal om 
á la Fiat Abarth een sportief submerk op de wielen 
te zetten. De primeur is voor de Nismo versie 
van de Juke, maar de volgende modellen zijn al 
aangekondigd: de 370Z Nismo, gevolgd door 
een nog meer gespierde Juke Nismo en een nog 
wildere GT-R. Nissan schuift het project naar voren 
als een min of meer zelfstandig merk. Op welke 
doelgroep ze mikken is glashelder als je weet dat 

de Juke Nismo al in de virtuele gamewereld rond-
reed voor hij live aan het publiek werd voorge-
steld. Virtueel proefritje maken? Download dan de 
hoogoctaan app  ‘Asphalt 7: Heat’ van Gameloft. 

 Tweemaal een Juke Nismo 
 De Juke Nismo wordt in het Britse Sunderland 
gebouwd tussen de gewone versies, en werd in 
samenwerking tussen R&D Japan, de designafde-
ling in het Londense Paddington en het technisch 
centrum in Cranfi eld ontwikkeld. Het resultaat is 
een pretpakket met een 147 kW en 250 Nm sterke 

versie van de 1.6 turbo, een verlaagd (en 
10 procent) steviger onderstel, anders gekalibreer-
de stuurbekrachtiging die met name op snelheid 
directer reageert, en een aerodynamische mas-
sage die de auto centimeters langer maakt. Plus 
het gangbare pakket aan interieurwijzigingen bij 
zo’n sportmodel: sportstoelen, speciaal stuurwiel, 
andere pedalen en een speciaal design. 
Deze eerste opgepepte Juke is als gezegd nog 
maar een vingeroefening, kennelijk om het een 
beetje betaalbaar te houden voor die jongere 
kopersgroep. Want we konden al even rijden met 
prototypes van de nog 15 kW sterkere uitvoering. 
Die tweede Nismo versie gaat er duidelijk steviger 
tegenaan, is een stuk harder geveerd en stuurt als 
de spreekwoordelijke kart. Maar zal ook duidelijk 
meer kosten dan de 34 en bijna 39 mille die men 
voor de gewone Juke Nismo in zijn twee- en vier-
wielaangedreven versie vraagt. Die laatste heeft 
een CVT automaat en is beduidend minder rap 
dan de handgeschakelde 2WD Juke Nismo. 

 Extreme Leaf EV Nismo RC 
 Nissan pakt de verbouwing van zijn imago 
krachtig aan. Ze komen namelijk niet alleen met 
een complete sportieve modellenlijn en wat later 
ook een tuning shop, maar hebben daarnaast 
internationale Nismo raceactiviteiten aangekon-
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De eerste Juke Nismo heeft 7 kW meer dan een standaard 
1.6 DIG-T variant, met directe injectie en turbo. Behalve een 
rood motordeksel ziet u een versterkingsbrug tussen de 
voorveerpoten.
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In de race-Leaf staat de motor niet meer voorin maar achterin, met daarvóór het accupakket dat in 
een normale Leaf onder de vloer zit.

digd. Om dat te onderstrepen kregen we de kans 
om op een Spaans racecircuit met het momenteel 
meest exotische Nismo visitekaartje te rijden: de 
Leaf EV Nismo RC.
Een duidelijk geval van Dr. Jekyll en Mister Hyde. 
De techneuten hebben de techniek van de Leaf 
genomen – lithium-ion accupakket en 80 kW wis-
selstroom synchroonmotor - en die in een com-
promisloze Nismo raceverpakking gestopt. Het 
resultaat is een heuphoge toerwagenracer met uit 
koolstofvezel opgetrokken monocoque en body. 
De wielophanging is volbloed racetechniek en 
hij staat op 18” wielen met slicks. Ook de kloeke 
achtervleugel laat weinig te raden over.
Volgens onze technische chaperonne in de 
tweede stoel is die overigens onmisbaar om de 
achterzijde op het asfalt geplant te houden. 
Getuige de ietwat verontrustende voorspelling: 
“Ook mét spoiler moet je al voorzichtig zijn, 
omdat hij in aanleg onderstuurd is, maar als je te 
ver gaat in een fl its met de achterkant opzij stapt.” 

 Opletten geblazen 
 Dat wordt allemaal niet geholpen door de rest 
van het signalement: de wielbasis is 10 centimeter 
ingekort, de grondspeling werd teruggebracht 
tot een centimeter of zes en in vergelijking met 
de civiele Leaf slankte hij 40 procent in gewicht 
af. Met 938 kilo is de Leaf EV Nismo RC zodoende 
toch al onvergelijkbaar met de Leaf.
Daarvan zijn er in Europa tot nu toe ruim zeven-
duizend verkocht, terwijl de teller mondiaal net 
de vijftigduizend is gepasseerd. Maar goed, terug 
naar het circuit. Daar hebben we ons inmiddels 
over de hoge carbon kokers in de fl ank en een 
kloeke veiligheidskooi heen gewurmd om plaats 
te nemen in de Bride koolstofvezel racestoel.
Vanzelfsprekend heerst voor het wegrijden een 
intense stilte, maar meteen daarna breekt een 
pandemonium van geluid los. Je hoort alles: het 
huilen van de elektromotor en de aandrijfas-
sen, een roff elend geluid dat zo te horen via de 
spijkerharde vering van de banden binnenkomt, 
en zelfs het suizen van de rijwind over koetswerk 
en spoiler is te horen. 
Je kijkt uit op een rudimentair dashboard met 
leds, geheimzinnige schakelaars en een regel-
knop. Achterin de race-Leaf wordt het opmerkelijk 

heet. Daar is aandrijftechniek namelijk heen 
getransplanteerd. Kennelijk wordt die zo heet 
dat de auto regelmatig moet koelen. Het hele 
accupakket wordt in minder dan 20 minuten leeg-
gezogen. De snelheid is net als in de productie-
auto begrensd op tegen de 160 km/h. Maar hij 
versnelt wel hard – honderd binnen 6,9 seconden 
– en reageert als een volbloed racewagen op de 
onbekrachtigde besturing. Alsof alles om een 
kogellager ergens achter je rug draait. 
De gedachte alleen is genoeg om hem van koers 
te laten veranderen. 
Bochten worden in hoog tempo – en inderdaad 
met een langzaam opbouwend onderstuur 
eff ect - afgeraff eld, en de ook al onbekrachtigde 
remmen werken zo goed dat het een beetje een 
hilarisch eff ect opleverde. Ze voelen aan alsof je 
op een spoorbiels trapt, maar voor de eerste korte 
bochten staan we tientallen meters te vroeg stil. 
De Leaf EV Nismo racewagen is – kortom – het 
rijdende bewijs dat de verpakking van de aandrijf-
techniek heel zwaar telt. We zijn zeer benieuwd 
naar de 370Z Nismo! 

Met een aerodynamisch pakket, rode accenten en forse wielen toont de Juke Nismo niet overdre-
ven opvallend getuned. Losse delen en typeplaatjes zullen wel veelgevraagd worden...

 TEKST: ROB VAN GINNEKEN 

Een intrigerend detail is het in ontwikkeling zijnde ‘tweede 
dashboard’. Je kunt dan een tablet pc in een houder plaatsen, 
die alle mogelijke zelf gekozen extra informatie uit de 
auto-elektronica weergeeft, en technische data en prestaties 
opslaat. Het past natuurlijk ook weer bij de gamers generatie.

De Leaf EV Nismo RC is een pure racer, maar wel nog met de 
standaard elektromotor. Nismo zal in 2014 met de 24 Uur van 
Le Mans meedoen, dat is serieuzer.

AMT003_Techniek_JukeNismo.indd   83 3/14/2013   8:45:53 AM

2


