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AUTO 
Nissan 350Z technisch bekeken

Klassieke opzet Nissan Z met nieuwe techniek

Glashelder 
sportwagenconcept
Een paar jaar zag Nissan er niets meer in om zijn meest pure sportwagen nog aan te bie-

den, nu is na even twijfelen de Z terug. Misschien wel symbolisch zonder de tweede let-

ter die het geliefde type tijdens zijn carrière opdeed, begonnen als 240Z en eerder

geëindigd bij 300ZX. Weglaten van de X weerspiegelt de puurheid van de nieuwe 350Z.

Hoewel het een volstrekt moderne auto is mag
je zeggen dat de 350Z terugkeert naar zijn wor-
tels, een pure en ongecompliceerde sportwagen
zoals de eerste 240Z ruim 30 jaar geleden was.
Nu met V6 in plaats van een zes in lijn, maar
geen twin turbo meer zoals de laatste 300ZX en
ook diens exotische snufjes bleven achterwege.
Voor de allereerste Z diende het concept van
klassieke Europese sportwagens als inspiratie.
In latere modellen werd steeds meer rekening
gehouden met luxe en comfort zoals de grootste
afzetmarkt in de VS gewend was. Nu is het oog
weer op Europa gericht, hier heeft de 350Z een
pakket voorzieningen voor sportiever gebruik.
Daarbij hoort een aangepaste onderstelafstem-
ming, die in het nieuwe modeljaar (2004) ook
standaard wordt in de VS en Japan.

Relatieve eenvoud
Het nieuwste Z-model kon vanaf een blanco vel
opgezet worden, met als eenduidig doel een

echte sportwagen te maken. Toch vinden we er
geen ongewone constructies in. Motorkap en
wielophanging zijn van aluminium om gewicht
te sparen, maar dat mag tegenwoordig geen exo-
tisch materiaalgebruik meer heten. Hooguit
gaat dat op voor de cardanas uit met koolstofve-
zel versterkte kunststof. Deze lichte cardanas
kan toe zonder steunlager en is eendelig uitge-
voerd. Dit is gunstig voor trillings- en geluidsge-
drag, en voor botsveiligheid omdat de vrij han-
gende cardanas een klap tegen de motor niet
via een steunlager doorgeeft aan de cabine.
De aandrijflijn kent een onge-
compliceerde opzet. Een vrij
aanzuigende motor,
afgeleid van een
massaproduct,
geeft via
een

handgeschakelde bak het vermogen door naar
de achteras met daarin een sperdifferentieel.
Dat laatste is van het visco-type, dus met auto-
matisch zelfregelende sperwerking. Een ele-
ment van de Europese afstemming is extra koe-
ling voor het differentieel, via toegevoegde koel-
ribben op het huis en een luchtgeleider onder
de auto die rijwind daarheen richt. Natuurlijk
garanderen wel elektronische hulpmiddelen de
koersvastheid. De 350Z beschikt over ABS met
ESP en tractieregeling.

Foto’s/Tekeningen: Nissan

Voor een goede gewichts-
verdeling ligt de motor
achter de vooras. Er is een
statische verdeling bereikt
van 53% voor en 47% ach-
ter, dynamische belasting-
verschuiving geeft bij
optrekken een 50/50 ver-
deling. Optimale stijfheid
ten behoeve van goede
wegligging kreeg voor-
rang, vandaar de forse
balk dwars door het baga-
geruim tussen de schok-
dempers.
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wegligging. Dat wil zeggen: niet alleen goede
wielophanging, maar daarnaast een stijve car-
rosserie en gunstige gewichtsverdeling. Hoewel
de wielophanging geheel nieuw is, kon Nissan
bouwen op ervaring met vergelijkbare construc-
ties bij andere modellen uit het (Japanse)
gamma. Zo is deze 350Z niet de eerste Nissan
met multilink ophanging aan vier armen per
wiel achteraan, of dubbele draagarmen voor.

Optimale stijfheid
Een goede wielophanging levert alleen een
scherp stuurgedrag als het dragend deel van de

auto niet door vervor-
ming storende stuur-
reacties oproept.
Daarom is het subfra-
me van de voorwielop-
hanging zonder rub-

ber aan de carrosserie gemonteerd, zijn diverse
delen van de carrosserie dubbelwandig uitge-
voerd (zoals de vloer), en werden extra verster-
kingsframes aangebracht (zoals een W-vormige
structuur onder de vloer voor de achteras). Met
name achterin de auto kregen die versterkingen
duidelijk prioriteit. Een hoge brug dwars op de
vloer laat geen ruimte voor een kinderbankje,
een brug dwars door de bagageruimte en hoge
drempel van het laadruim dienen zonneklaar
ook meer de stijfheid dan het gebruiksgemak.
De besturing heeft klassiek hydraulische snel-
heidsafhankelijke bekrachtiging.
Voor het remsysteem ging men te rade bij de
Europese specialist Brembo, met dien verstande
dat dit systeem in Europa standaard is maar in
andere werelddelen een optie. Evenzo hebben
Europese versies een grotere radiateur voor de
motorkoeling en een uitgebreid aërodynamica
pakket. Daarvan is alleen een klein spoilertje op
de achterklep direct zichtbaar, het meeste zit
onder de auto. Niet alleen om de luchtweer-
stand te verlagen, vooral om opwaartse rijwind-
druk bij hoge snelheid te voorkomen.
Het verhaal van de ontwikkelaars waarom
Japanse en Amerikaanse klanten voor dat ‘aero
pack’ moeten bijbetalen klinkt niet erg logisch.
Europeanen zouden hun 350Z voor dagelijks
gebruik benutten en er geen tweede auto op na
houden. Alle reden, zou je zeggen, om juist
Amerikanen en Japanners, die kennelijk de
350Z erbij hebben voor sportieve plezierritten,
de aërodynamische optimalisaties te gunnen
waarmee Nissan’s Europees ontwikkelingscen-
trum de fijne kantjes aan dit model sleep. ●

De geheel aluminium V6 die zijn carrière bijna tien
jaar geleden begon in de Maxima ligt (onder het
zilveren deksel) achter de vooras, te zien aan de
versterkingsbuis tussen de bovenste wielophang-
punten. Aan de met verbeterde inlaatorganen
opgepepte motor is een nieuwe zesversnellings-
bak gekoppeld.

De wielophanging volgt moderne lijnen met meer-
voudige draagarmen. Opvallend aan de achterzijde
is dat de schokdempers niet aan een draagarm
maar direct aan de wieldrager bevestigd zijn, voor
een zeer direct aanspreken. Vooraan bestaat de
onderste drager feitelijk uit twee aparte armen,
een minder gebruikelijke oplossing.

Met een voornamelijk
onder de auto aange-
bracht extra aërodyna-
micapakket voor
Europa verlaagt Nissan
de luchtweerstandsco-
ëfficiënt Cw naar 0.29
en wordt opwaartse
druk door de rijwind
geheel voorkomen. Peter Fokker

Vrij aanzuigende
3.5 V6

Nieuwe zes-
versnellingsbak

Koolstofvezel cardanas

Opgepepte motor
De motor komt uit de VQ serie die ooit als 2.0
en 3.0 V6 voor de eerste Maxima werd ontwik-
keld. Geheel uit aluminium opgetrokken, met
vier nokkenassen en vier kleppen per cilinder.
De inhoud is inmiddels opgerekt tot 3.5 liter en
de nokkenassen aan inlaatzijde kregen een trap-
loze verstelling. Om de 350Z aan extra vermo-
gen te helpen greep men naar klassieke midde-
len. Lichtere zuigers, drijfstangen en nokkenas-
sen doen de motor sneller op toeren komen, in-
en uitlaatkanalen zijn herzien om de motorpre-
staties te verhogen. Ook de compressieverhou-
ding is ietsje verhoogd, alles samen levert dat 18
kW meer op dan een (hier niet leverbare)
Maxima 3.5 aan boord heeft.
De hele auto is ontworpen op de best haalbare

Voorspoiler Luchtgeleiders

Afdekking voor
subframe

afdekking 
uitlaatdemper

Vloerafdekking Luchtgeleiders
Winddrukdiffusors

Diffusor op 
einddemper
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