III

30

MITSUBISHI OUTLANDER

Mitsubishi
Outlander 2.2
DI·D Instyle
190 kmih; 11,71
1100 km, Cena od
999 000 Kč

... Do velkého zavazadelniku se vešla i
nouzová sedadla ve tteti řadě.
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... Xenony syitj výtečně,
hod ně do š iřky.

osvětlují vozovku

i

Samurajův

transportér

S modelem Outlander slaví Mitsubishi úspěch už dlouhá léta. Nyní přichází třetí generace tohoto poctivě uděla
ného SUV. Nab ídne skvělou techniku i japonské vroubky.

Ivan Potápka
autohit@burda .cz

ú SPE,CH - tak si můžou v Mitsubishi
charakterizovat předchozí dvě gen erace
Ou tlnn derů. Na vrtošivé m evropském
trhu tent o vůz uspět a jeho majitelé si jej

pochval ují. I lŘ:tí generace tedy má na co
navazovat, ale vl astn í asijská konk..u rcnce
je hodně agrestvru,

A Komfortní a
prostorná

l~

,-

RODOKMENU SE ZŘIKA
Při pohledu na předchozí generaci
O utland cru uvídite, 7-C třetí generace
z nčj nevychází.zrn ěn v designu proběhlo
op ravdu hodně. Ne každ ém u se mu sí líbit.
přece jen br mělo jít o vůz pro konzervativrúklientelu. obzvláště zadní světlomety
nám k charakteru automobilu pnliš nesedí,ale design je věci každ ého z nás.
I co se týče techniky, tak Outlande r za
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sebou pá lí mosty. Mo to r již nepoc hází od
koncernu PSA jako v případě minulé gcncracc, ale Mitsubishi vsadilo na vlastní
agn.-gát. A ten se povedl! Maxim um toči
véh o momentu je k dispozici od 1500 až
do 2750 otáček! Maximální výko n sice
přichází již ve 3500 , ale až do 4000 oráč ck motor be z protestů táhne a aut omatická převodovka si je charakteru motoru
vědoma. Kdybychom v rozmezí dvou t)-dn ů nemčli k d ispozici také Mazdu
(\U strana 22), pěli bych om na motor
ooy. Jenl-c stejně velk-ý motor od ~':I7_dy
si vypomáhá druhým turbem a v reálu je
o třetinu úspornější.
Do třetice došlo ke změně pohonu
všech kol. Ten se nyn í ovládá tlačítkem
mezi sedadly. Ce lke m nabízí kouzelné
tlačítko 4WD tři režímy Klíčový je režim
Lock.Ten natvrdo připojí i zadní náp ravu , pak rozděl í Outlander točivý moment mezi přt."tIní a zadní nápravu 50:50.
Vzhledem k poVČtn1OSllÚ1l1 podmínkám.
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Zrychleni 0-100 kmih (5) : 11 ,7 · Maximální rychlost (kmih): 190 ·

HMOTNO ST Pohotovostnl (kg): 1630
Užitečná (kg):630• Celková (kg): 2260
• vykonová hmotnost (kglkW): 14,62
• Hmotnost brzděného p řívě su (kg): 2000
• Hmotnost nebrzděného pfiv ěsu (kg): 750

době

nej čast ěj i

velmi klidné, [cdc suverénně. Je to
jedna z k líčových výhod Outlanderu,
u v ětšiny SLN toti ž tut o volbu nemáte a
o přiřazení zad ní náprav)' rozhoduje elektronika. I tuto možn ost Outlander nabízí
- další režimy se naz)'\'3.jíAuto a Eco - o ba
pra cuj í identicky - připoj í zadní nápravu
při prokluzu předních kol. Pok-udale víte,
že jedete po silnici . kde hrozí prokluz kol,
zvolte rad ěji režim lock. Rozdíly jsou skut ečn ě markantn í.

PRO CIVILISTY
je vid ět , jak má Mítsubishi rozportfolio . Přestože Pajera stojí
podobné peníze, jeh o charakteristika je
zcela jiná a Ourlandcr bez mrknutí oka
splní n ároky na rodinné Suv, které bude
přes týden jezd it do školy a do obchodních cente r a přes víkend se vyšplh á
na zasněžené hory. Jeho řízení je velmi
Krásn ě

d ělen é

Spotřeba m ěsto/mimo městolkornbinace

(VlOO km): 7,IIS,VS.S
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P RO VOZ Poháněná kola: všechna 4
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testování panovaly, by l toto

použí van ý reži m. Auto je

Otl;em paIiYori nadde (1): 60; l4IYU1de1nik (ll: 667ft 022

•

• Převodovka : automatická Bstupň ová
• Otáčky na6. rychlost přt rychlosti
130 kmih(min·'): 2200
• Průměr otáčen i (m): 10,6

kte ré v

M OTOR turbodieselový

čtyrvalec • Zdvihový objem (cm:!):
2268· Kompresni poměr: 14,9:1
• Vrtáni x zdvih (mm): 86 x97,6
• Maximalnf výkon (kW): 110
• PIiotáčkách (min" ): 3500
• TociyY moment (N.m): 360 • Při
otáčkác h (min" ): 1500-2750
• Specifický výkon (kWII): 48,5
• Emisnf norma: Euro5. Emise (g
Co,lkm): 153
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... Software automati ck é převodov
ky by si zasloužil
aktualizaci. Poměrně často neví,
jakou rychl ost by
zařadil. Přitom na
ú spoře paliva se t o
nepro jevf.

lilii poctivá
. . . technika,
trvalá čtyfkoIka .

propracovaný systém
4WD, silnýmotcK,
prostor ve vtech
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směrech, ptíjemné
~
lizenl. luxusnI prvky :

.. Adapti vní tempomat má
ní vzdál enosti.

jednoduché a pf j emné , hlučnost je na
ún osn é míře. Díky aut omatu a skvěl e
od la děné m u pohonu 4 kol se terénem či
sně hem probije i nezkušený řidič.
Právě na automatu však může Mítsubishí ještě zap racovat,softwa re převodovky
má své limity. Kvůli úporné snaze o nízkou
spotřebu nechá vá motor běhat v nízk-ých
otá čkách , klidn ě i kolem 1200 otJmin . A
to je hodnota, která se motoru nehb í. Pak
stačí jen jemné přidání plynu a hn ed zbě
sile podřazuje . Plyn uberete a opět otá čky
padají, to příliš komfortní není. Výhodou
je, že automat řadí skutečně bleskově a
hladce . Díky síle motoru neni problém
předj íždéní ani ve '1'SOk}'Ch rychlostech,
motor umí opravdu zabrat. Pak ale počítej
te se spotřebou nad 10 li trů .

tři úrovně

drže-

... Ukazatel teploty motoru
Bud iky jsou přehledné.

nemůže chybět .

hrdlo nácrže. často
stávkullcl otevlránl

pátých dveN
elektromotorem
... Oownsizing se nekon á. 2,2 litru a 110
kW. Sání je vyvedeno hodn ě vysoko.

CENA
605000 Kč
999 000 Kč
1026510 Kč

Zák!. model lntense 2.0 2WD:
Testovaný model lnstyle:
Testovaný model s pliplatky:

1- /

"Ch ce t e SUV, které
UDÚ

4WD L o ck?

Outlander vyh oví."

jezdlte
po cestách, kde
využfjete permanentnf čtyřkolku , tak
Outlander můžeme
doporučít,

.. I na zimních
gumá ch 225/55
R1B je Outlander
komfortnf.
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SOUPEŘI
HONDACR-V
2.20 EXECUTIVE

Vykon (kW): 110
Rychlost (kmih): 187
Zrychleni (s): 10,6

H . SANTA FE AT
2 .2D PREMIUM

Jede

skvěle!

parkovaci~enL

j
~

Spotřeba (I): 7,4
Cena od (Ke): 909 000

Pokud

Pípáky bychom
ocen ili také.
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KONECNA ZNAMKA

často

... Pro jednoduché
couvání nechybí

=

váhavá
plevodoY1<a.
pnplatky cenu
vy~roubujr, úzké

vsTStC .sVĚ~ÝlJ! ~!~

Co nechybí, to je luxusní výbava. Páté
dveře jsou otevírané elektromot orem,
ovláda t je tedy m ůžete z dálkového ovlada če .Adaptivni te mpoma t nefunguje tak
skvěle jako třeba u Volva, ale na dálni ci
ušetří spoustu soustředění. Pádla řazení
pod vo lant em ale považujeme za zbyre č
nost, převodovka si stej ně dě lá, co chce.
Ouůander má skv ěle nakročeno . Cena
jeden milion korun vypadá V)'SOká, ale
je třeba brát v potaz, že se jedná o vůz
v p lné výbavě, cena ..již od " je stejná jako
II konkurence . Za 1)10 peníze dostanete
prostorný vůz, který odveze až sedm lidi.
velký zavazadlový p rost or a propracovaDOU techniku, díky které auto nezklame
ani na silnici , ani v lehčím terénu.
•

výba"l. kvalrtnl
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Vykon(kW): 145

Rychlost (kmih): 190
Zrychleni (s): 10,1
Spotřeba (1): 6,8
Cena od (Ke): 999990

SUZUKI GRAND
V1TARA l.9D EL

Vykon (kW):95
Rychlost (kmIh): 170
ZrychlenI(s): 13.2
Spotřeba (I): 6.6
Cena od(Ke): 634900

