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NAS TEST

Outlander je d alším
modelem zna čky, u n ěh o ž
nabizi Mitsubishi možn ost
přestavby na LPG, p ř i č em ž
vám z ůstane zachován a
tovární záruka na v ů z. Tato
var ianta je možná pouze
v základním stupni výb avy
Intense a s pohonem
p ředních ko12WD. pod
kapotou pak m ů žete mít
jed in ě benzínový dvoul itr
5 výkonem 150 kon í. Ja k se
v t éto kombinaci

Testovaný model

Outlander projeví?

Mitsubishi Outlander 2.0
MIVEC 2WD LPG
• motor: zážehový čtyř vá le c 50HC 1998 cm'
• výkon: 110 kWI150 k p ři 3500 ot./ mtn.
• točivý moment: 195 Nm
p ři 4100 - 4200 ot.lmin.
• rozměry: dé lka 4655 mm, šlřka 1800 mm,
výška 1680 mm
• rozvor náprav: 2670 mm
Robustní SUVmá i s přestavbo u na l PG
v technickém průkazu zapsanou hmot nost
1510 kg. Dvoulitrový benzínový motor mu
poskytne posta čující výkon 150 koní, p ře stože
v táhlém sto upání nebo při nutnosti akcelerace
byste nějaké kon ě navíc užili. Jeovšem
pozitivní, že při přepnuti na lPG se dynamika
vozu nijak zn a tel n ě neztrád.
Outlander startuje za pomoci tradičního paliva.
teprve když se motor zah řeje na odpovíd ající
teplotu. přichází ke slovu plyn. Pokud chcete.
můžete si palivo zvolit. Zásobaplynu se
zobrazuje na ovl a d ači pomocí osvětlených
d ílk ů. Při plné plynové nádrži (60 lLPG) svití
všechny.s ubývajícím objemem jednotlivé
dílky postupn ě zhasínají. Kdyi secelá nádrž
vypot ře b uje, zhasnou všechnykontrolky
a pohon se přepne na benzín. Nádrž pro
konvenční palivo pojme 63 l it rů, takže při
napl něných obou nádržích si můžete
dojezd prodloužit až na tisíc k i lomet rů .
Cena plynu je přitom O polovinu nižší než
benzínu.

Text: Josef2idek

SE ZÁRUKOU
s ko nve nč ním pohonem (i když za malý
př ípla t ek 1190 Kč). Je ale n a s n a d ě, že

Outlander i p řes svě tlo u výšku 215 mm,
kte rá je pro te rén t ém ě ř ideál ní, bud e mit
mimo silnice po tíže diky poh onu 2WD.
Pocítíte to i v za táčkác h, kterými by pohon
všech kol vůz provedl mnohem jis těji. Ne pot ě š í
vás manuální převodovka, která je pouze
pětistupňová, jiná varianta ale u tohoto modelu
není možná.
Protože je verze na lP G k dispozici pouze
v základní výbavě, napadlo by Vás, že i tady se
musí ři dič hod n ě uskrovnit. Taktomu ale není.
Mitsubishi toho nabízíj iž ve vý bavě lntense
poměrně hodně. dostanete například 7 a irbag ů,
slitinová 16 palcová kola, systém start/stop.

automatickou klimatizaci i tempomat a řad u
bezpečnostníc h sys tém ů. N ě kte r é další prvky si
můžete při pla tit, rozl ou č i t se ale musíte
sadaptivním tempomatem nebo asistentem
pro jízdu v pruhu a zab rá ně ní čel ní m u nárazu.
nebude k dispozici ani zadní parkovací kamera.
Otázka je, zda na takových detailech lpíte, když
vám jde hl a vn ě o sníženi provozních nákladů .
Přestavba na l PGznamená p ří p late k 33 900
korun k základní ce ně 550 000 Kt. Kromě
zmíněného příp la tk u za zachování objemu
zavazadlového prostoru si nejspíš připlatíte
ještě za metalický lak (14 tisíc), ale pak už zbývá
k ře šení jen naviga čn í systéma máte výborn ě
vybavené SUV, s kterým může te jezdit opravdu
hodně úsporně.

Ač koliv

byste asi če ka l i omezení spojená
s instalacídalšínádrže, objem
zavazadelníku se úpravou na l PG nezmenší
a z ů stan e na stejných 667 1Jako verze
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