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PETR HANKE
itsubishi Pajero ve třetí generaci,
která se v Japonsku začala vyrábět
v roce 1999, znamenal pro svět
skutečných terénních voz ů témě ř revoluci.
Automobilka totiž p řišla se samonosnou
karoserií a všemi nezávisle zavěšenými
koly. Pajero se tak rázem stalo jedním z nejobratnějších ořř-road ů , jehož jízdní projev
byl ve srovnání s tehdejší konkurencí na
zcela nové úrovni. Č tvrt á generace se
i přes modernizaci hnacího ústrojí a interiéru
drží stejného technického konceptu...
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V dnešní době p řipom íná Pajero automobil
opravdu ze staré školy. Jízda s ním p ůsobí
na současné poměry , tvo řené především
vozy SUV, poměrně těžkopádným dojmem
a nic na tom nezmění ani skutečnost, že se
díky nastavení pos ilovačů velmi snadno
ovládá. Jakmile se ale s tímto strojem vydáte
mimo silnice, rázem na jakoukoli těžkopád
nost zapomenete. Na polních či lesních cestách, ale také při překonáván í skutečných
nástrah terénu, najednou zjistíte, jak účinný
dokáže být robustní pohon všech kol, jak se
hodí velký rejd, anebo možnosti mimořádně
citlivého dávkování síly putující ke kol ům .
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TECHNICKÉ ÚDAJE
POHÁNĚcl SOUSTAVA - kapalinou chlazený vznětový
řadový čtyřvál e c , uložený podéln ě vpředu , p řeplňovaný
turbodmychadlem; DOHC 4V, přímé vst řikování
common rail; EU5; 3200cm 3 (0 98,5x 105,Omm);
16,0:1; 147kW (200 k)/3800 min-I a441 N.m/2000min-'.
Pětistupňová samočinná převodovka (3,520 - 2,042 1,400 - 1,000 - 0,716 - Z 3,224); přídavná redukčn í
převodovka (1 ,00 - 1,19). Pří řad itelný pohon všech kol
se samosvorným mezinápravovým diferenciálem,
závěr mezinápravového azadního diferenciálu; stálý
převod náprav 3,692.
PODVOZEK - bezrámová konstrukce, samonosná
ocelová karoseries integrovanýmrámem; všechna kola
nezávisle zavěšena , vpředu dvojitá příčná ramena, vzadu
víceprvkové zavěšení ; odpružení vinutými pružinami
ateleskopickými tlumi či , příčné zkrutné stabilizátory;
koto učové brzdy s vn itřním chlazením, ABS/EBD, ESP;
hřebenové říze n í s pos ilovačem , stopový průměr otáčení
11,4 m; pneumatiky 265/60 R18.
ROZMĚRY AHMOTNOSTI - rozvor náprav 2780 mm,
rozchod kol 1570/1570 mm; d/šlv 4900/1875/1860 mm;
světlá výška vp ředu /vzadu 220/260 mm ; nájezdový úhel
0
0
vp ředu/vzadu 34,5/24,5 ; přechodový úhel 22,2 ; objem
zavazadlového prostoru 663/1790 I; objem palivové
nádrže 881; pohotovostní/celková hmotnost
2310/3030 kg, hmotnost brzděného p řívěsu 3500kg.
PROVOZNI VLASTNOSTI (údaje výrobce) - největší
rychlost 180 kmih; zrychlení O- 100 kmih za 11 ,1 s;
0
největš í stoupavost 35 ; brodivost 700 mm; spotřeba
paliva EU 10,117,5/8,51/100 km; emise COz224 g/km.

Pajero zkrátka až mimo silnice ukáže své
Náhle p řestane vadit
ne zcela je mně zpracovaný interiér, pomalu

skutečn é p řednost i.

řad ící pětistup ňová samoči nná převodovka ,

anebo objemný čty řválec , jehož ochota
k vytáče n í p říliš nadšení nevyvolává...
Mitsubishi Pajero je navržen jako robustní
v ůz , p řiprave ný na provozv nejtěžš ích podmínkách. Jeho mechanicky řešený volitelný
pohon všech kol s redukovaným p řevodem
1,9:1 snese nejtvrdší podmínky. V režimu
trvalého pohonu 4x4 (4H) uplatní i samosvorný diferenciál s viskózní spojkou, který
má standardn í rozdělení točivého momentu
mezi nápravy v pom ěru 37:63% ve pro-
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zadních kol. K dispozici je i závěr
mezinápravového diferenciálu, a to jak bez
redukce (4HLc), tak s ní (4LLc). V extrémních p řípadech lze stiskem tl ač ítka uzav řít
i diferenciál zadní nápravy.
Mitsubishí Pajero má na většině evropských
trh ů pod kapotou vzně tový čtyřvá lec s velkým
objemem 3,2 litru. Na jeden válec tak p řipadá
0,8 litru objemu, což je v současné produkci
jedna z největš ích hodnot; ve světě vzně
tových motoru proosobní vozyna evropském
trhu dokonce vůbec největší. Z projevu
motoru 3.2 DI-O, vybaveného přímým vst ři
kováním paliva common rail , je jeho značný
objemznát, nejlépese ovšemcítíve středn ím

pásmu otáček , tak přibl ižně do 3000min·' .
Jeho charakteristikaje však vhodně sladěna
s rozvážnějš í samočinnou p řevodovkou ,
umožňuj íc í také přímé postupné řaze n í.
Kromě terénních schopností je silnou stránkou vozu vn it řn í prostornost, stejně tak jako
schopnost vlečení brzděných p řívěsů až do
3500kg. Dnes má Pajero na trhu vlastně
pouze tři p římé konkurenty, a těm i jsou Land
RoverOiscovery, ToyotaLand Cruisera Nissan Pathfinder. Značka Mitsubishi v tomto
srovnání vsadila na zajímavé cenya bohatou
výbavu. Pětidve řové Pajero totiž lze pořídit
již za 889900 Kč s manuální aza 1009000 Kč
se samočinnou převodovkou .
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