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TEST Mitsubishi Pajeru lWB 3.2 DI-O

Jedna duna za druhou

Vrodokmenu má sérii dakarských_vítězství i technických inovací. A dobře
kombinuje silničilí potenci se slávou "starých želez". Jak obstojí dnes?
_

Pajere ceeťoc nejuž.ši skupi-

ny terénních

ccbormk ů.

Ačkol iv

v minulé generaci- přišlo o rámo-

vou konstrukci (nyní integrovaný
ráml '8 v současné o pevnou zadní nápravu. zachovává si poctivě
dim enzovaný pohon i podvozek
a image . naočesov é ho symbolu.
A senceřeím ě plnou terénní vvbavu včetně připojitelného diferenciálu Super Select s přelévánfm síly
me zi nápravami (viz strany 40-4 1).
Vznětový čtvrvarec 4M4 1 3.2 I
po modernizaci na Euro 5 dostal
standardně
variabilní geometri i
turbodmychadla (drlve jen v ně
kterých ver zích!, k tomu 29 kW
a 60 Nrn navíc. Třílitroví konkurenti
m lvají vyšší výkon a klidn ěj š í projev. ale také subtilnější vlceváíce
z osobních aut s méně výhodným
průběhem točivého momentu .

Desig n.- se změn i l nen éoaoněj.; podplrat Záda.Jenže nic z toho nenl
než pf! radikální modernizaci v roce
2006 , NovY je vlastně jen nárazník
a maska. působící trochu emotivn ěji. U vnitř se také řezalo pouze
decentně. došlo na inovované dekora č n r panely a ně které materi ály,
prístrojovY štít nyn í zMl červeně.
N ěkteré detaily prozrazují skutečný
věk -. napřfklad jednoz6nová klimatizace, hrubý rastr multifunkčního
displeje či archaický zubatý klíček .
Na celkový dojem ale pasují slova
poklidná q vzdušná pohoda .
Nastartovant připom ene , že donedávna nám v terénu šlo i o jiné
hodnoty než přepych na úrovni
luxusních' sedanů. O břl č tyřválec
je slyšet i cítit a pětistupňový automat stavěný na těžkou práci si
občas škubn e. Ani ergonomie není
bezchybná - sedačky by měly lépe
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Coullací kamera uSlladňuje městský

žillot podobné kolem celého autaby
zlepšily o.rientaci i II těžkém terénu
00 pajera se zamilujete, sfabě čalou
něná
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sedadls mus fe odpustítetižko

Mitsubistti Pajere LWB 3.2 DI-D

P/elll/\ovaný

vznětový

etyMlec OOHC

3200 cm l • VYkon 147 kW pn 38OO1min
• Točrtj mornef1l 441 N.m při 20001min •
Převodovl<a samOánná pětistup(l{lvá ' Pfi/adrtetnY pohon všecn kol oPneumatiky 2~
R 18 • Nádrž 88 I • Vněj§ rozměry 4900 x
1875 x 1860 mm ' ROZVOl" 2780 mm ' zacaUť!eI nik 0,21510.66311 ,790 ml' PohotovostrWužitečná hmotnost 2400'570 kg ' NejvětSi
rychlost 180 kmi1l 0 Z!ydlleni ().1 0l) krrv11
za 11,1 s - Spotřeba 10.117,S'a.5 1na HlO km
•\o'froba 5akahogiGitu. Japonsko.

lákladní cena

889 900 Kli

Testovaný v ůz

1089 900 lli

HODNOCENi

+

-

Terénní i užitné schopnosti
Vhodný pro těž kou práci
Charakteristiky motoru apodVOZku
zastaralé některé prvky
Ne p řni~ pohodlná selladfa
SlaOší odh lučn ění

A nakonec pořádný tnal. liazenl
redukce i závěrů obstarává elektronika a jediný volič s prídavným
tlačítkem, žádné zápolení s páka-mi . Teprve když se pětimetrový
kolos zavě sl na zlomu za dvě kola.
_dá najevo, co znamená posílená
tuhost karoserie a k čemu vlastně
slouží mechanické závěry dif erenciálu. Motor s obrlmi písty a zdvihem ani s přida n ý m i kilowatty
neztratil porádný švih v nízkých
otáčkách, kte rý nenechá kola pfilepit ani v hlubo kém bah ně. A to
ocenite víc než sametový běh či
armádu pře pychových ele ktroneLadislav termák
kých hejblat.

