TEST Mitsubishi Outlander PHEV

is ra ro livot
Když postaví hybrid evropská automobilka. ví o něm hnedle celý svět.
i kdyby za moc nestál. Mitsubishi na to jde opačně a příliš se nechlubí.
_
Na to , o jak revolu čn í počin jde.
zatlm fanfáry plili š nezn ěj f. J e ště
tak kdyby M itsubishi postavilo hyb-

ridní Lancer Evo Xl, jenže ono zvolilo kabát civi l ně jšlho outlanderu.
Jako vůbec první v sériovém a utě

ru asi o 200 kg, ovšem vešla se
do podlahy a o 3 cm snížila těžiště .
suv tím získalo na suveren itě i při
lnavosti při současně fajnovějš ím
komfortu. Změn i l y se i dynamické
parametry, re lat ivně nízká maximál-

zkombinovalo všec hny typy hybridního pohonu. V nízkých rychlostech

ka 170 kmih. daná absen ci p řevo
dovky. je asi n ejoka tějšl. V praxi ale

Outlander PHEV nejvíce najezdi v
čistě elektrickém, při vvššl zátěži
pak sériov ém režim u. ke každé poháně né nápravě je tot iž pevně pll-

pojen elektromotor. živený primárně t ra kčn í baterií (nepřeje-l i si ři dič
jinak), a když je energi e málo. pak
i motorgenerátorem. Tedyo bdob ně
jako v Opelu Ampera . Jenže spo-

jeni zážehového dvoulitru s výkonným generátorem umí akumulátory
na práni během 20 minut i dobít .

Baterie se kompletně vešla podpodlahu. vnitřní prostornebyl ovlivněn.
Podednem se skrývá nabíjecí kabel.
Oproti priusu používá mi tsubishí

poř ád n é

na

e le ktřinu

baterky, takže

dojedete

či s tě

například

do práce i zpět, pokud tedy pracujete n ěj a kých 20 km daleko. Veče r jej
pf ipojite do 230V zásuvky a za pět
hod in Ipfípadně 3.5 hodiny přes
p řlpojku Menekes) je PHEV plně

Ve vvšším tempu se spalovacf motor mechanicky spoji s přední nápravou a vydrží tak až do nejvyšší
rychlosti. Toje realizováno jen spojkou. klasická převodov ka totiž 0<!-

nabité. Zvládnete-Ii to navíc na noč
ní proud. účty za palivo se rychle
zten čí. A ve mě stě vlastně vů bec
nebudete potřebo vat benzin...
Baterie li-ion č lánk ů, podobná

padla a ušetřila desítky kilogramu .

té z typu i-MiEV, pritlžila outtsnde-
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orelativně malý nárůst hmotnosti

i cenyse zasloužilo odstranění nejen
ale i kardanových
hřídeli. Regulace obou trakčníc h elektromotorů dokáže suplovat i aktivní
mezinápravový diferenciál.

převodo vé skříně.

vůbec

nevadí. Svižná a tichá jízda.
podtržená bleskovou reakcí na plyn

v každém te mpu je totiž daleko dllležitější. A efektivita rovněž . Se tře

ní vásnavíc bude bavit.
S tímhle vozem se totiž nesžívá
tak, že na skoč íte a kromě odpichu
z místa vás zajímá už jen spárování
te lefonu a stojánek na kávu . Zde se

experimentuje, osahává , objevuje a učí novému pohledu na svět.
mobilitu a vlastní důlež itos t. Když
energie "cítíte" proudit, snáz si
uvědom íte. kolik stojí planetu váš
kom fort a podvědomě zpomallte.
Při kratších pojíždkách pak m nohdy od ečtete s potřeb u bllžlcl se nule.

klidné cestovánína větš í vzdálenos-

Podsamostatným krytem se skrývají
konektory do klasickézásuvky(vlevo),
vpravoje rychlonabíjecí zdířka Menekes. Dole je víkozmenšené nádrže.

Pádla pod volantemzde, podobně jako
v elektrickémgolfu, nastavujímíru
rekuperace. Jinak je automatická.

Podkapotou se PHEV od klasickéhobenzinovéhooutlanderu naprvní pohled
odlišuje jen skříní s výkonovou elektronikou. Podní se ale skrývá i generátor.

Dojezd na benzina elektřin u je indikován zvlášť, zobrazit lze i tokyenergií
ti lze pořídit do 6 litrů . Jen na dálnici
se po vybití baterie už musí spalovací motor většinou č i nit sám- pak
konzumace vystoupá k devíti . Kdo
však žije v dosahu zásuvek, múže
se t ě š it na dlouhodobý p rúměr tím
nižší. čím více krátkých cest absolvuje. V garážích obchodních center
navíc bývají do bíječky.
Vyk ročit do budoucnosti zatím
není levné - kvalitní ba terie a velké elektromotory p rostě n ě c o stojí
a výsledek v pod ob ě čtvrtmilio no
vého skoku v ů č i dosud nejdražšímu outlanderu nepotě š í, stejně
jako nulová domácí podpora vysoce ekologických vozidel. Na druhou
stranu se můžete těšit na velmi
nízké účty za energii, zejména pokud jezdíte kratší cesty, pocit že
jste něco uděl ali pro p ř írod u a v neposlední radě i na veíké, pohodlné
a k rás n ě jezdící auto. Psychícké
srovnávání se se sedmimístnou
cenovkou vám usnadní navigace,
adaptivní tempomat, kvalitní auJ: dio a další položky, s nimiž byste
~ u konkurence za ko nvenčně pohéol' n ě n é st ředn ě velké SUV nezaplatiíi
'" o moc m é n ě . Bohatí vždy u šetří
~ nejvíce.
Ladislav Cermák

Vlevo se aktivujedobíjení baterie
motorem, vpravo uchováníenergie

Mitsubishi Outland er PHEV
Zážehový řad ový čtyřvál ec DDHC· Objem
1998 cml • Výkon 89 kW p ři 4500/min • Točivý moment 190 N.m p ři 37001min • Dva
střídavé syn chron ní elektromotory s permanentnim magnetem, každý60kW, p ře d
ní 137 Nm, zadnl 195 N.m • Svat ě mový
výkon 149 kW· J e d nostu pňová r ed u k č n í
p ř ev od ovka· Pohon všech kol · Pneumatiky 225145 R17· Nádrž 45 1- U-ion baterie
12 kWh/300 V • Rozvor 2670 mm • Vnějši
rozmě ry 4655 x 1800 x 1680 mm • Zavazadlovýprostor 667-16081 · Pohotovostní/
užitečná hmotnost1810/500 kg · Hmotnost
b rzděného/neb rz d . p řívěsu 1500flSO kg
• N ejv ětš í rychlost 170 kmih · Zrychlení
0-100 kmih za tl s- Normovaná s potře ba
1,91 na 100km • Výroba Okaza ki. Japonsko
P ře d b ě ž n á

cena

cca 1150000 K č

HODNOCENI

o

a fu nkč ni koncept
TIchá. dynamická jízda, jízdníkomfort
Úspory při kratších cestách
Ucelená standardnívýbava
Spotřeba vnejvyššich rychlostech
Vyšší poři zov aci cena
Revo l u čn í

