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Serieuze sportwagens had Japan nog niet, toen een halve eeuw geleden de auto-ex-

port vaart ging maken. Pas met de Datsun 240Z begon het, en daar bleef het geruime

tijd bij, afgezien van de uiterst zeldzame Toyota 2000 GT. Heel lang hielden ze hun

eigen favoriet, de Nissan Skyline GT-R voor de thuismarkt. Tot in 2007 alle beschei-

denheid werd afgeworpen, en de GT-R vol exotische technieken naar Europa mocht.

In illegale straatraces, die in Japan dezelfde sta-
tus hadden als de legendarische Cannonball
Run in de VS, was de Skyline GT-R niet te klop-
pen. De eerste versie verscheen in 1969. Bij de
nieuwste modelgeneratie splitste Nissan voor
het eerst de Skyline-serie (die ook sedans bevat)
en de GT-R. De laatste is nu helemaal als super-
sportcoupé opgezet. Dat maakt extremere tech-
niek mogelijk, zoals een motor achter de vooras
en transmissie achterin. Ideaal voor gewichts-
verdeling en zwaartepuntligging, maar niet

handig als er ook een sedan-binnenruimte tus-
sen moet passen.

Heen en weer met pk’s
Het meest conventionele aan deze GT-R is nog
de V6-motor, de sterkste variant in de door Nis-
san al jaren en in vele versies gebezigde VQ-
serie. De grootste uitvoering 3.8 met twee
turbo’s erop is speciaal voor de GT-R ontwik-
keld, evenals de transmissie. Dankzij de turbo’s
komt er 353 kW uit, ofwel 110 kW meer dan

een toch ook sportieve 370Z op de been brengt.
Voor maximum vermogen draait de motor
6400 t/min, het koppel van 588 Nm is mooi
breed tussen 3200 en 5200 t/min uitgesmeerd.
De cilinders zijn voorzien van een heel dunne
looplaag die met plasmacoating wordt opge-
bracht, en helpt aan goede warmteafvoer. Hier-
bij wordt synthetische Mobil 1 RP 0W-40 olie
voorgeschreven, om de maar 0,15 mm dikke
hardingslaag goed te beschermen. Gebruik van
uitzonderlijke olie maakt voor het productie-

Legendarische Nissan op het hoogste sportwagenniveau

AUTO
Nissan GT-R technisch bekeken

In ‘doorkijkbeeld’ is de mechanische indeling van
de GT-R te zien. Motor achter de vooras, een aan-
zienlijk transmissieblok vóór de achteras, dus het
grootste gewicht tussen de assen. Helaas slecht te
zien is de dubbele cardanas boven de uitlaat, of ei-
genlijk een torque tube naar achter en een cardan-
as naar voren.

Tekeningen: Nissan

Niets is te gek
voor de GT-R 

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



AUTO
Nissan GT-R technisch bekeken

Peter Fokker

Als een vliegtuigcockpit: het multifunctie-display in
de middenconsole kan onder meer een reeks meter-
tjes tonen, over het wel een wee van het mecha-
niek. U ziet dat zelfs temperatuur en druk van de
transmissie-olie aangegeven worden (rechtsonder).

De nogal omvangrijke 
ophanging met dubbele
draagarmen en veerbe-
nen achter is maar deels
van aluminium, ook het
subframe is van goed-
koper staal.

De grootste en sterkste VQ-zescilindervariant uit
het Nissan-huis draagt twee turbo’s, dus staan er
ook twee lucht/lucht tussenkoelers voor. Links op
de foto de motoroliekoeler.

juiste waarde te krijgen.

Europese tint
Enkele delen binnenin de
carrosserie zijn van alumi-
nium gemaakt, de wielophan-
ging bestaat grotendeels uit dat
materiaal. Voor een reservewiel biedt deze Nis-
san nauwelijks plaats, bovenop de transmissie
en uitlaatdemper. Dus wordt hij op runflatban-
den gezet, zodat geen reservewiel mee hoeft,
wat ook nog gewicht spaart. Toch weegt de
auto een niet misselijke 1740 kg, zo’n 200 kg
meer dan bijvoorbeeld een Porsche 911 Turbo.
Een zo sterke auto kan niet buiten goede rem-
men, en elektronisch regelbare schokdemping
die zowel alledaags comfort als sportief strakke
respons kan geven. Dan gaat de blik vanuit
Japan toch naar Europa. Niet alleen om op de
Nürburgring te testen of de wegligging echt
goed is, ook worden geregelde schokdempers
van Bilstein betrokken en complete schijfrem-
men van Brembo.
In Japan zelf is er een extra sportieve GT-R Spec
V met koolstofcomposiet-remschijven van
Brembo, en onder meer een extra lichte tita-
nium uitlaatdemper. Aan de aerodynamica, een
goede balans tussen lage luchtweerstand (Cw
0,27) en voldoende neerwaartse druk, hielp
Lotus Engineering mee. En het is nu allemaal
zo gemaakt dat het stuur links of rechts inge-
bouwd kan worden, zodat voor het eerst links-
gestuurde exportversies mogelijk werden. �

proces niet uit, want motor en transmissie wor-
den voor elke GT-R met de hand samengebouwd
door één man.
De IHI-turbo’s zijn naar de laatste mode uit één
stuk gemaakt met de uitlaatspruitstukken, wat
het turbinedeel betreft. Dat wordt dus duur, als
een turbo mocht sneuvelen. Er is een extra olie-
circulatiepomp om te garanderen dat de turbo-
smering ook bij de extreme dwarskrachten van
rijden op racetempo gaande blijft. Het smeer-
systeem bevat een thermostatisch geregelde
koeling met eigen koelradiateur.

Sportieve regelingen
Voorin de motorruimte worden lichte koolstof-
vezel onderdelen gebruikt, onder meer als op-
hangframe voor de koelers. Ook de eerste car-
danas is van dat materiaal. Die verbindt de mo-

tor met de transmissie achterin.
De zesbak met dubbele koppeling is specifiek
voor de GT-R ontwikkeld. Automatisch werkend
schakelt de bak snel naar de hoogste versnel-
lingen om zuinig te rijden. Voor sportief rijden
schakel je handmatig, wat alleen kan met hen-
dels aan het stuur. Dan is er nog keus voor een
‘R’-programma, waarin de bak niet wacht tot
op- of terugschakelen wordt gevraagd. Hij kiest
aan de hand van snelheid, rem- en gaspedaal-
stand alvast of waarschijnlijk op- of terugge-
schakeld gaat worden, zet de volgende hogere
of lagere versnelling al klaar, en reageert dan
sneller als hij goed heeft geraden.
Vanuit die bak met aangebouwd sperdifferenti-
eel voor de aandrijving achter, gaat een dunne-
re tweede cardanas naar voren, om maximaal
de helft van het motorkoppel naar de voorwie-
len te brengen. Een elektronisch gestuurde pla-
tenkoppeling regelt de koppelverdeling.
Achterwielaandrijving is de standaard, aandrij-
ving naar voren wordt zo nodig bijgeschakeld
om de auto te stabiliseren.
Daarvoor heeft het ESP-systeem ook een extra
rekenfunctie. Als normaal worden signalen
van een giersensor en een stuurhoeksensor ver-
geleken, ter controle of de auto de gewenste
koers volgt, of dat de gierhoek afwijkt en de
auto dus slipt. In de GT-R wordt ook aan de
hand van stuurhoek en een sensor voor langs-
versnelling (acceleratie/remmen) berekend wat
de gierhoek zou moeten zijn. Dat wordt gecom-
bineerd met de gemeten gierhoek, en gebruikt
als stuursignaal om met de juiste mate van
voorwielaandrijving erbij de gierhoek op de

De wielophanging is natuur-
lijk van licht aluminium. 

Hier de vooras met dubbele
draagarmen en elektronisch
geregelde schokdempers. Het sub-

frame is van gewoon staal. In de
Spec-V-uitvoering draaien koolstof- 

composietschijven in de zeszuiger
Brembo-remklauwen.
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