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Tohle není žádná výstavní utopie, ale plnohodnotný
plug-in hybrid, který bude v běžném prodej i od letošního léta: První hybridní čtyřkolka s nabíjením ze zásuvky!
A má stát jenosto tisíc víc než b ěžný naftový outlander.
_
Rozdílů mezi obyčejným vozem ,
který se po českých silnicích prohán í
od zán 20 12. a novi nko u. jež obsadí

showroomy letos v lé tě . není mnoho.
Pomineme-li detaily v podobě ji né
masky. máme před sebo u vlast n ě ů pl
u č no n rulln ř outlandcr s po uhými pár
spec ifiky: vol ič jízdních režim ů samoči n n é p řevodov ky dos tal navíc volbu
..B·', což neznamená nic j iného než
úči n n čjš l rekuperaci energie vznikající
při zpomalování. V této poloze probíhá brzdění elektromotory. které lak
dobíjejí akumulátory. Dalším způ so
bem ..ládc váni" halení je stisk tlačítka
C HRG (chi..u-ge) na středov é konzole poté naskočí benzinový dvoulitr. jenž
coby ge nerátor nadopuje akumulátory
potřebnou energií. Abychom nczapomněli. pro indikaci funkcí hybridního
systému slouží spec iální men u upmvcn ého infotainmcntu. Na barevném
displej i u pros t řed palubní desky vidíte
toky energií. slav nabiti bater ií ne bo
s potřebu v reál ném č ase .

Stotisícový příplatek proti dieselu je férová cena za pokrok

Další údaje? Napřfklad spot řeba
benzinu: 1.9 litru na 100 km zní sk v č
Je. eko logy pohlad í hod nota emi sí
44 g CO./km. Stnndurdni čtyřválcový
lurbodi csel 2.2 DI·D/l IO kW přitom
zkonzumuje 5.3 I nafty a každý kilometr vypustí 138 gram ů ox id u uhl i či
rčh o . V porovnáni s PHEV je ovšem
o J 50 kg lehč i, do zavazadclniku d áte
místo 463 až 550 I bagáže a nechybí
ani možnost scdmimist n č konfigurace .
Protože se přesnou cen u dozvíme až
při

podzinml

české

prezentaci,

m ůže 

me si dovolit jist ou spekulaci: pokud
bychom uvalovali německý cenový
rozdíl -UXX) eur {ted y 100 (XX) Kč ).
v základn ím proveden! Intense by
Outlander PHEV mohl stál kolem 850
tisíc korun. To by byla bomba. neboř
byste automaticky dostali sa močinnou
převodovku . Z3 kterou se u dieselu při 
plác! 4 100> K č .
Daňové výhody sice u nás v případě
vlastnictví hybridního elektromobilu
neplynou. úspory při provozu (zej m é11<1 na krátké distance ) jsou ale z řej mé
už z ú daj ů o s potřebě . A navíc tčch 52
kil ome trů ujedete liše. bez e misí a n ároků ne benzin. Nej d řivc si tohoto po.
citu užijí v Holandsku. kde Mitsubishi
prodej Ou tlandcru PHEV zahájí, v zá ři
se připojí N ěmccko a my se dočkáme
na podzim. Tohle by mohla být pro
značku tlí diamantů ce sia správným
s měre m.
-ab/hli-

PHEV = Plun-i n Hybrid Elcctric
vchlcle. tedy hybridní elektromobil
s nabíjením l.e zásuvky běžné rozvodné sítě. •.Pendleři" směřující z periferií do práce si bez probl ému vystač !
s elektrickým dojezdem 52 kilometrů
(údaj výrobce) - s tím už se dá fungoval! Aby ste však dek larované hod noty
dosáhli. musíte mít vpravdě citlivou
prava čku na plynu. uváděný dojezd f"';~E~~~::
dále sni žují zapnuté spot řebiče
(vyhřívání skel . sedadel. svě tla.
st íra če. klimatizace...). Energ ie
je čerpána z lithium -iontových
akumulá torů trů n fc íc b v pod laze .
pocházejících od japonské firmy
GS Yuasa • patři mezi nej v ět š í
asijské producenty.
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Hybridní outlander ídentifikujele podle masky
s rovnými chromovanými lamelami a označen í
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