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Výkon (kW): 125
Rychlost (kmlll): 184

... Kratší dráhy
neurazily.

p řevodovky by nás rozhodně

Rychlost (kmI h): 191
Zrychleni (s): 11.0
Spotře ba

asi tak často jako zatm ě ní M ěsíce, což
potvrzují i čísla prod ejů . za první č rvrtle
ti se II nás prodalo 88 Outlanderů a jen
jede n byl s tímto motorem.

Ivan Potápka

Výkon (kW): 135
(I): 7,9

Cena od (Kč) : 728 000

autohit@burda.cz

NENJ

to tak dlouho , co jsme testovali
nový Outlander. Pochvalovali jsme si, že
je co pořá dný kus auta , a to , že to ne ní
ž á d ný
sprinter, nám tolik nevadilo - klady vozu byly jinde .Jenže Mitsubishi neponechalo nic náhodě a vych ází vstříc i
řidičům , kteří milují ten pocit, kdy je auto
zatlačí do sedačky.
Oficiálně jde vlastně o třetí motor
v nabídce, ale benzinový dvo ulitr je zde
skutečně jen do počtu . Nabízí se totiž jen
k předokolce a jeho smysl je jediný - cena
"již od 605 000 Kč" . Na silnicích bude vi·

70 N.M DĚLA zÁZRAKY

_ _ _o

Oba naftové motory označuj e Mitsubishi zcela stej ně - 2.2 Dl·D. Na první
pohled tak nepoznáte, s jakou verzi
máte tu č est . J tec hnicky jsou mo tory
shod né , vyššího výkonu je tedy dosaženo jen softwarovou úpravou. za tu
Mitsubishi požaduje 30 000 Kč , což je
příj emná hodnota. Co za ni do stanete?
Výkonově se nebude zdát roz d.i1 zásadní - 110 vs. 132 kW Krouticí moment vzrostl z 380 na 450 N.m, navíc
je dos tupný až do 2800 otáček (slabší

Zrychlení 0- 100 kmih (s) : 9,1 • Maxunální rychlost (kmih): 203 ·

HMOTNOST Poholovostnl (kg): 1685
• Užitečná (kg): 595 • celková (kg):2260
• Výkonová hmotnost (kglkW): 12,81
• Hmotnost brzděněho plivěsu (kg): 2000
• Hmotnost nebrzděného

PR OVOZ

Poháněná

na dosah ruky a

Mitsubishi Outlander je na t rhu jen pár mě sí ců , ale už přicház í s novým motor em. Moderním dieselovým agregátem, který nás skute čně nad chl.

Výkon (kW): 145

CHEV. CAPTIVA
2.2 AWD AT LT+

řid ič

p řehledně značené.

dět

Rychlost (kmI h): 190
Zrychleni (s): 9,7
Spotřeb a (I): 5,9
Cena od (Kč) : 839 980

... Vše důležité má

Ten motor nemá chybu

(I): 7.3

Cena od ( Kč) : 709 900

KIAS ORENTO
2.2 CRDi 4x4 EX

r:::

... Grafika palubního počítače je trochu
rozverná, na funkci to nemá vliv.

Zrychleni (s): 11.1
spot řen a

.

přivésti (kg): 750

kola:všechna

• Pfevodovka: manuální 6stu pňová

• Otáčky na 8. rychlost pIi rychlosti

130kmih (min"):2300
• Průměr otá čen i (m): 10.6

verze jen do 2500), a to je zatraceně
znát. Zat ímco slabší verze potřebuje ke
sp rintu z O na 100 kmih 10,2 sekundy, výko nnější verzi bude ' stačit jen 9,1
sekundy, co ž je velmi slušná hodn ota!
Velkou chválu zaslouží i kultivovanost
motoru .Jeho vyvážení i zvukový projev
jsou špičkové. Moh utně začne zatah ovat
v 1500 ot./min . a bez přestávky táhne až
k červeném u poli otáčkoměru . Nával síly
motoru může někomu připadat až příliš
silný, ale přenos na všechn a čtyři kola
není problém , Outlander vyrazí kdykoliv vpřed . Nap rosto neuvěřiteln á je jeho
scbopnost zrychlovat i v ry chlostech.které jsou na českých dálnicích "za 3 body".
A to vše při střídmém ape titu.Jezdit za 6
li trů nafty na 100 km opravdu není utop ie .

Spotřeba m ě s to/ mimo mě sto/komb mace

(V100 km )· 7.1/4,915,7

Objem pall~DVé nádrže O): 60; zavazadelnlk (1): 591 /1022
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I++- SI1ka 1800 mm
I
Rozchod 1540mm-;.

1

RoZVťll'lllélka

267012655 mm

MOTOR Vznětový čtylválec:
16V DOHC • Zdvihový objem
(cml): 2268 • Kompresnf poměr:
14,9:1 ' Vrtáni xzdvih (mm):
86,0 x 97,6 • Maximálnf výkon
(kW): 132 ' Při otáčkách (min"):
3700 • Toč ivý moment (N.m):
450 . Pll otáčkách (min-l ) :
2200-2800 • Specifický výkon
(kWJ1): 58,20• Emisní norma:
Euro5. Emise(g CO,/km): 149
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IPROSEDM

ú;;ějš~, a v b íl é barvě vypadá Outlan-

der

úžasně , obzv l ášt ě

d ěl a j í

prahové spoilery

moc! Od dru hého

s tupně

výba-

vy je Ou tlander dokonce sedmírnístný. Při čem ž je dosta tečně velký na to,
aby 5 lidí odvezl ve slušném komfortu.
Podélného i příč ného prostoru je zde

opravdu dostatek . Dílenské zpracování
je vynikající, ale použi té materiály se

nám v o týden dříve testované Toyotě
RAV4 zdály k-valitnější a příjemnější.
K ergonomii ale nemáme nejmenší při 
pomínky. Pozici za volantem si najde
každá postava, řízení je až nečekaně
jednoduché. Jen škarohlíd by si stěžo
val na delší chod řadicí páky.
Pokud řešíte , zda sáhnout po prostřední výbavě Inten se- , nebo nejvyšší Instyl e, rozhodně do poru čuj em e si
99 000 Kč připlat it . I prostřední výbava
nabízí vše důle žité , ale nejvyšší verze
nabízí j eště mnohem více komfortu a

. . vjkonnýa
11..III úsporný motor,
vynikajid dynamika,
jlzdnl vlastnosti,

hýčkání.

Dozvuky zimy ale daly

jas ně

najevo,

kde má auto své limity. Při focení . na

se nám po dařilo zapadnout
koly, p ři čemž pravé zadní kolo
zůst alo na pe vném asfaltu. A ukázalo
se, že veškeré elektronické u závěr
ky jsou v tomto p řípadě k n i čem u
a 4WD Lock je jen pozlátko . Místo
toho , aby kolo na pe vném podkladu
zabralo, rak se ta na sněhu marně protáč e la . Tohle by se Paj eru nestalo. •

komfonnlodpruženl,
velký vnnfnl prostor,
poctivá technika,
sedmimístný

_ _ o

sněhu "
třemi

=

lacinějš r
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materiály
vinteriéru, rozp ač itý
design,jen prům ěrn é
sedačky, komfonnl
prvky až v nejdražšl
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výtiavě

CENA
ZákI. model 2.0MIVEC Intense:
Test model 2.2 DI-O íntense- :
Testovaný model s pfiplatky:

Kč)

... Motor zajistí
zrychleni na 100
kmih za 9,1 sekundy,
to ve své tříd ě nemá
konkurenci.

605 000 Kč

887000 Kč
936436 Kč

KONECNA ZNÁMKA

1- /

(+ 99000

... Zasn ěženou cestu zvládne Outlander bez potíží. Ale do terénu je Pajera!

II'- Zavazadelnik
je dost velký
na to, aby ještě
pojal t řetí řadu

"Nový motor stojí
za hřích, Outlander
je výborné SUV."
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.. Vyššl verze má i

lepši

sed ač ky.
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Japonský
design se nemusl
IIbit každému, ale
Outlander má úžasné
charizma, které si

vás zlská.
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A Jestli něco nechybí,
tak je to místo.

