
Nissan Pulsar DIG-T 115 Tekna

Preț (euro)  20.950

Concurenți: Opel Astra, Hyundai i30, Kia c’eed, Toyota Auris

Putere maximă (CP/rpm) 115/4500

0–100 km/h (s) 10.7

Viteză maximă (km/h) 190

Consum mediu ECE (l/100 km) 5,0

Emisii CO2 (g/km) 117

Propulsie benzină, L4, 1197 cmc, cuplu maxim 190 Nm/ 
2000 rpm, cutie manuală cu 6 trepte, trac țiu ne față

Caroserie Hatchback cu 5 locuri. L x l x h: 4387 x 1768 x  
1520 mm. Ampatament: 2700 mm. Volum portbagaj: 
372–1395 l. Masă la gol: 1258 kg

DaTe TehNIce

și bine cunoscutul propulsor supraalimentat de  
1,6 litri și 190 CP. Însă este evident că gama de 
motorizări e orientată spre oferirea de alternative 
economice și eficiente, cu accent nu doar pe con
sum mic, ci și pe reducerea emisiilor de CO2. 

Am remarcat la micul motor pe benzină  
o dezvoltare liniară și viguroasă a puterii, o si len
țiozitate surprinzătoare și un cuplu decent chiar 
și în zona turațiilor joase. Un ajutor important îl 
reprezintă cutia manuală cu șase trepte ideal eta
jată și cu o funcționare plăcută, deși sunt convins 
că rafinamentul la schimbarea rapoartelor se mai 
poate îmbunătăți. De asemenea, sistemul start/
stop contribuie la reducerea emisiilor de noxe pe 
perioadele de staționare, cantitatea „salvată“ fiind 
indicată pe displayul de pe bord. De altfel, con
structorul creditează această versiune cu un con
sum mediu de 5 l/100 km, în realitate însă, întrun 
circuit mixt urban/extraurban, noi am înregistrat 
consumuri medii situate între 7,5 și 8,0 l.

Dincolo de aspectele legate de propulsie,  
direct influențate de starea drumurilor, tempe
ratura ambientală și mulți alți factori, suspensia, 
fără a veni cu inovații deosebite, asigură o călăto
rie extrem de plăcută, fiind reglată cu scopul de a 
oferi un bun confort atât la nivelul amortizării, cât 
și ca silențiozitate. 

Pulsar este oferit în trei versiuni de echipare: 
Visia, Acenta și Tekna, majoritatea echipamen
telor regăsinduse încă de pe echiparea de bază. 
În plus, Acenta aduce, suplimentar față de Visia, 
oglinzi laterale încălzite, proiectoare de ceață și 
jante de aliaj pe 16 țoli, iar din puntul de vedere al 
confortului, pe lângă unele detalii de design, mai 
include aer condiționat manual cu reglare pe două 
zone, pornirea motorului prin buton, senzori pen
tru faruri și ștergătoare, precum și radioCD cu 
mp3 și șase boxe.

Vârful de gamă îl reprezintă echiparea Tek
na, prezentă și pe modelul testat, singura care 
include standard sistemul NissanConnect și cel de 
asistență la parcare, cu vedere la 360˚, dar și siste
mul de siguranță Safety Shield. Și, de asemenea, 
farurile cu LED și jantele din aliaj pe 17 țoli. 

În versiunea de echipare testată, acest model 
costă 21.443 de euro, cu TVA, în preț fiind inclu
se scaune electrice și tapițerie de piele, pachet de 
confort care costă 400 de euro. În varianta de echi
pare de bază, Visia, Pulsar are un preț de pornire 
de 16.150 de euro.

Pulsar este un model european pentru eu
ropeni. Proiectat și dezvoltat pentru Europa, se 
construiește în fabrica Nissan de lângă Barcelona.

Text: Adrian Drăgan. Foto: Radu Chindriș

Nissan Pulsar este o surpriză 
plăcută, deși, din punct de 
vedere tehnic, noutățile pe 
care le aduce în segmentul 
compact sunt reprezentate 
de sistemele electronice 
de asistare pentru șofer. 
Echiparea și spațiul interior 
sunt atuurile sale.

c oNcluzIe

Pulsar are în față un drum deloc drept pentru a deveni 
un nume în segmentul comPact. dar are de partea sa 

Proverbiala tenacitate jaPoneză.

Marele atu al micului motor de 1,2 litri aspirat este 
silențiozitatea. Cuplul de 190 Nm este un alt avantaj.

Spațiu de încărcare semnificativ, ce ajunge până la 
1395 de litri cu spătarul banchetei rabatat asimetric
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