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MITSUBISHI
OUTLANDER 2.2 DI·D
INTENSE +
měslolmmlO městolkombinace

kmIh

7,7 /5 ,3/6,2

200

l/lOOkm

0-100

10,4

ROZMĚRY
Délka (mm): 4665
Siřka (mm): 1800

Vjška (mm): 1720

Rozvor náprav(mm): 2670
Rozchod vpřed u (mm): 154 0
Rozchod vzadu (mm): 1540

lavazadlovj prostor (1): 22011691

Palivová nádrž (I): 60

HMOTNOSTI
... V zavazade lniku umístěný subwoofer lze nastavit v 5 úrovníc h výkonu.

Pohotovostní (kg): 1780
Užitečná (kg):

630

Celková (kg): 24 10
Výkonová hmotnost (kglkW): 13, 69

Hmotnost brz děného

přiv ěsu

(kg): 2000

.._

"_ ''''zděl''

(kg): 7fIJ

!

MOTOR
Vzn ěto vý přep l ň.

4válec: DOHC/ 16V

Zdvihovýobjem(cm'): 2268
Kom presní pom ě r: 14,9:1
Vrtáni Xzdvih (mm); 86.0x9 7,G
Maximálnl výkon (kW): 13 0

Pn oučkách (mln-') : 3500
Točlvj

moment (N.m): 380

Při otáčkách

(min"') : 2D00-3000

Specifickj výkon (kWn): 59 ,09
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.. Ze se již vOz n ějaký čas vyrá bí, prozrazuje jen výškově stavitelný volant.

Hlavně dobře

Již sedmým rokem je na trhu testované SUV od Mitsubishi. Spíše než
na pozlátko v podobě všemožných "zbytečností" sází na osvědčenou
a robustní techniku. Kromě toho má také paralelu u koncernu PSA.
boh atou výbavou čítající moderní
elektro nickou výstroj. lel ta sice
mn ohdy usnadňuje řidiči život ,

Emisní norma: Euro5
EfI!ise (glkrn): 163

Tomáš Dus il

PROVOZ
Poha něná

_

tomas.d usil@burda .cz

kola: přední/všechna
manuáJni6stupňová

Maximálni rychlost (kmih) : 200
lrychk=ni ~100 kmih ($): 10,4
Průměr otá čeni

(Ol): 10,6

Zikl. model2.0 mvlte (KČ): 499 900

l .... on. 2.2 01-0Intense+(Xtl' 769 900
l est, models _tky. (Kč), 800 658

HODNOCENI
J it dnl vlastnosti: 4/5
Motora p řevodovka : 5/5

Vyrobni zpracováni: 415
Prostor a pohodli: 4/5

Cenaa výbava: 4/5

.... vynikajicl motor Súderným
-...fl tahem a nlzkou spotfebou,

komfortnfodpruženi, 7 misi,
prostornost, robustnost, kvalita

=

Jen výškov ě stavitelný volant,
chybf n ej mod eměj šl vYbava
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jezdit

IO by m ělo hlavně dobře jezdit . To ostatní je již
podřadn é. Bohužel v poledn ích letech se ukazuje ,
že ne vždy tom u tak je. Poctivé železo nahrazují vodiče, lichoběžní
kové nápravy jedn odu ch é pscudo
McPhersony a tak bych om mohli
po kračova t. Výrobci se ned ostzarek hardwaru sna ží kompenzovat

A

lépe ne ž

řa da mod ern ěj ších

SUV
je

konkurenčn ích zna ček. Přesto

o tázka, zda to bu de

stači t ...

avšak jízdu jako takovou vy lep-

šuje jen zřídka. Nebo si o pravdu

MIVEC V DIESELU

Zmínili jsme po ho nno u jednotku.
též co pořá d né zavěšen í kol? Snad Ta je op ravdovou chloubou motoi proto nás potěšil stále vyráběný rářů xt írsubtsh í ~ I otors ,neboť spoOutlander. zapomeňte na dvou zó- lu s novým agreg átem od ~Iazdy
novou klimatizaci či podéln ě stavi- Sk-yAcl iv·D jde o jeden z nejvyspě
telný volant. Kompenzací vám jist ě le jších di eselů současnosti.
bude sofistikovan ý mot or,u něhož
Předsta vil se v loňsk ém roce
se nemusíte starat o rozvody spo- v rámci prezentace menšího SUV
lu s dobře vyladěným podvozkem. ASX a tehdy šo koval ve své době
V kontextu tak Outlander jezdí rekordním kompresním poměrem
14,9:I spo lu s prom ěnným časo
váním sací stran y rozvodu ~ tIVEC
(Mitsubishi Inovative vatve timing
Electronic Co ntrol).To je zde provede no s tejn ě jako na některých
zážehových motorech značky, kup říkladu řadě 4G92 .)ed ná se o pů
vod ní MIVEC, tedy te n pracující
s dvěma rů zným i vačkovým i palci.
Díky tomu se mě ní nejen č asov ě- _
ní, nýbrž i zdvih, podobně jako
u syst ému Houd a VTEC. Zdů razňul
ji to proto. že dn es exis tuje j ešt ě o
takzvaný ~tIVEC II pracující pou- &
myslíte, že co uvací kamera je to-

I

... Manuální
šest ist upňová
p řev od ovka je
kom binována s vlast ním

vznětovým

pohonem. Dvouspoj ková pak
s agregá tem
PSA/Ford
o stejném základním objem u.

A Příst rojový štít je kom p let ně vybavený a d ob ře čitelný.

ze s variátorem , ;1 ted y na tá čející
va čkový hřídel vůč í klikovému.
Dříve rekord ní ko mprese je dnes
překon á na zm íně ným motorem
od Mazdy.

VYNIKAJící ÚSPORA
Když nahlédnete do ce níku Mitsubishi, zjistíte, že p ro Outlander
jso u k dispozici vl ast ně dvě 2.2
DI-O. Kromě té vlastní, testované.
spojene výhradn ě s manuá ln í šest istupň ovou p řevo d ov ko u exist uje
j eš tě mot or do dávan ý kon cernem
PSA.Ten je p ro z mě n u v nab ídce
výh rad ně s dvouspcjkovou samoč i n no u p ře vo dov kou TC-SST
Test ovaný motor má v této kubatufe o z nač e n í 4N 14. V zá sa dě
je odvoze n od me nší 1.8 (4N I3).
Základní konstr ukce je ste jná,
vět š í moto r však pracuj e s Commo n-Railem piezo , ke ramickými
žhavicími svíč kami či lep ším turbodmychadlem s klapkou také
na sací straně . Ta zlep šuje reakci
turbod mych ad la na p řtd ňnf plynu .
za zmínku stojí také modul s ' 1'\'ažovacími hřídeli .
Zmíně né highlighty se podepisuj í na vynik ajícím dojmu při
jízd ě . Zá běr Z nízkých otáček je
obdivu hod ný, prodleva tur bodmychadla tém ě ř nezna te lná . Co trochu p řekvapilo , bylo leta rg i čt ěj š í
pad ání mot oru z o táček po ods taven í akcelerátoru . Když vezmem e

v potaz, s jakou hmotnost í se moto r potýká a že v režimu 4\VD rozt áčí vše chna č tyři ne zrovna malá
kola , pak výsledná spo t řeba paliva
dle ú dajů palubního p oč ít a če 6,2 1
na 100km je vskutk u vynikající.

HRABAT MŮŽE I PŘEDNíMI

~(

.

Testovaný agre gát se pojí vždy A Kombinace syntetické kůže a látky
se systémem , u m ožňujícím volbu je v této verzi v sérii. Vyh řív án í chybí.
buď pohonu pouze p řední n ňpra
vy, případn ě obo u. Navíc je zde
j ešt ě režim Lock, jehož akt ivací se
nap evno u zav ře elektro magne tická lamel ová spo jka, takže to či vý
mo ment mezi p ředek a zadek je
v tu chvíli nem ěnných 5050. To
oce níte , pokud se s vozem vydáte A Voli č režimů pohonu obsahuje také
mimo zp evně né cesty.
uzávěru centrální lamelové spojky.
Jízdní vlastnosti Out landeru ctí
hlavn ě komfort. Odpruženi je vláč
né, pohyby karoserie výrazn ěj š í.
Ř ízení s hydraulický m posílova čem
nabízí vynikající citlivost . Bohu žel
v kombinaci s měkkými pouzdry ramen se do něj přenášej í ob čas rázy , .
a také na vyjetých kolejích vůz trn- ,:..'"Motor 4 N14 byl prvním dieselem
dm cestuje ze strany na stranu.
• s pro měnným časován ím, a nejen to •.•

... Dvcuz ónovou klimatizaci si
do Outlanderu neobjednáte.

... Audiosystém ze subwooferem a 9
reprodu ktory nabízel úžasný poslech.

NEJVĚTŠí SOUPEŘI
MAZDA CX-7 Z.Z MZR·CD
Vykon: 1 27 kW
Rychlost: 200 kmih
Zrychleni: 11,3 s
Spotřeba :

7,51

Cena: od 755 900 Kč

PEUGEOT 4007 Z.Z HDI

FORD KUGA Z.O TDCI
Vykon: 1 20 kW
Rychlost: 1 96 kmih
Zrychleni: 9,5 s
Spotřeba:

6,01

Cena: od 801 790 Kč

Vykon: 115 k W
Rychlost: 200 kmih
Zrychleni: 9,9 s
Spotřeba:

7,0 I

Cena: od n SOOO Ké
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