
EEll  PPuullssaarr  eessttaarràà  ddiissppoonniibbllee  aa  ppaarrttiirr  dd’’aaqquueesstt  mmeess  dd’’ooccttuubbrree des de 19.050
euros. Si a més ens beneficiem de totes les ajudes i promocions disponibles, el

cost pot baixar fins als 13.900 euros. Per aquest preu ens emportaríem el model
més assequible, el Pulsar gasolina 116 CV amb acabat Visia.

Nissan Pulsar:

Des de la desaparició de l’Almera,
l’any 2006, Nissan no disposava
d’un utilitari important dins del

segment C, tot i la presència del Tiida
des de l’any 2007. La marca nipona no
podia permetre’s aquest luxe, tot i el
gran èxit assolit pel Qashqai, que s’ha
quedat un bon tros del pastís del seg-
ment C tot i ser un multisegment. Ara
Nissan completa la seva gamma amb el
Pulsar, un turisme 100% del segment C
que disposa de dos volums, cinc portes,
i un disseny modern i d’estil bastant eu-
ropeu (tot i que amb detalls que delaten
el seu origen nipó en alguns angles i vo-
lums). Inicialment estava previst que es
fabriqués a la planta de Sunderland
(Regne Unit), però finalment s’acabarà
produint a la planta de Barcelona. 

Disseny
El Pulsar només es fabricarà amb car-
rosseria de cinc portes, la més demana-
da. Quant al disseny, resulta modern tot
i algunes confusions d’angles i volums
que tant agraden a les marques asiàti-
ques. La identitat de la família Nissan,
en especial amb els nous Qashqai i X-
Trail, es fa evident especialment en el
frontal i en la forma dels llums poste-
riors. Aquests dos elements delimiten
una carrosseria de 4,39 metres de llarg,

amb una distància entre eixos de 2,70
metres, la més llarga de la categoria.
Aquesta característica proporciona un
generós espai per a les cames dels ocu-
pants de les places posteriors i un male-
ter de 385 litres de capacitat (dels mi-
llors del segment). Sota el sòl del male-
ter hi trobem espai per a la roda d’e-
mergència, tot i que de sèrie ve només
amb un equip reparapunxades.  
L’accés a l’habitacle és còmode i la pre-
sentació general és molt correcta, amb
plàstics tous i molts racons per guardar-
hi objectes. Totes les versions porten de
sèrie una pantalla TFT en color de 5 pol-
zades i una altra pantalla situada al
quadre d’instrumentació.
El nou compacte de Nissan, del qual ja
es poden fer comandes tot i que les en-
tregues s’iniciaran aquest mes d’octu-
bre, estarà disponible en quatre ver-
sions, que destaquen pel seu nivell d’e-
quipament, generós i ben assistit, amb
sistemes d’ajuda a la conducció. 
Des de la versió més bàsica, la Visia, ja
tenim interessants elements, com ara el
programador de velocitat, aire condi-
cionat, seient del conductor regulable
en altura, llandes de 16 polzades, ESP,
múltiples airbags, etcètera. També pot
afegir-se a aquest equipament la càme-
ra amb visió de 360º o l’escut de pro-
tecció intel·ligent, que engloba detector
d’angle mort, avís de canvi involuntari
de carril i avís d’obstacles en fer marxa
enrere. Si volem tenir els fars de LED,

accés i posada en marxa sense clau, na-
vegador, tapisseria de pell i llandes de
17 polzades, aleshores haurem d’optar
per l’acabat més alt, la versió Tekna.

Mecànica
El Pulsar està disponible amb dues
mecàniques que ataquen el cor del seg-
ment (Nissan assegura que arriba al
60% de la demanda amb elles): 1.5 diè-
sel de 110 CV i 1.2 gasolina de 116 CV.
Les dues tenen un comportament molt
satisfactori.
Amb els dos motors, el canvi és manual
de sis marxes, tot i que el de gasolina
podrà tenir també una caixa CVT de va-
riador continu des de finals d’aquest
any. El sistema Start&stop ve de sèrie i
ajuda a baixar els consums: 3,6 l/100
km en el dièsel i 5 l/100 km en el de ga-
solina. L’any 2015 està previst que s’in-
corpori a la gamma un altre motor de
gasolina, l’1.6 de 190 CV, que ja està
present en el Juke. De cara al proper
Saló de l’Automòbil de París s’espera la
variant d’altes prestacions Nismo, que
anirà equipat amb un motor de més de
200 CV.
L’objectiu de Nissan per a Espanya és
comercialitzar fins a 10.000 unitats en
un any complet, un objectiu ambiciós
que portaria el nou Pulsar a situar-se
com el turisme compacte de la marca
asiàtica més venut del nostre país.

Habitacle
molt espaiós

Motors eficients

Equipament
complet

Volant només
regulable en altura
(no en profunditat)

Sense roda 
de recanvi 
(equip
reparapunxades)

Nissan torna a tenir una forta presència en el segment dels turismes
compactes amb el nou Pulsar, un model de cinc portes que es fabricarà
a la planta de Barcelona i que disposa d’un ampli interior i un
equipament molt complet. Arriba al mercat amb dos motors, un de
gasolina de 116 CV i un altre dièsel de 110 CV.

Elegant i espaiós
Nissan Pulsar DIG-T 116 CV
Nombre de cilindres 4 en línia
Cilindrada en cc 1.197
Potència màx. CV/rpm 116 / 4.500
Parell motor màxim Nm/rpm 190 / 2.000
Tracció davantera
Caixa de canvis manual, 

6 velocitats
Velocitat màxima km/h 190
Dimensions (en m): llarg 4,39 
ample 1,77
alt 1,52
Pes en kg 1.258
Capacitat del maleter en l 385 / 1.385
Capacitat del dipòsit en l 46
Consum l/100 km:
urbà 6,3
extraurbà 4,3
combinat 5
Preu de venda en euros des de 

19.050
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