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Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC Intense LPG TEST
Základní údaje
MOTOR A PŘEVOOOVE ÚSTROJi
WehavY ftyMlec2xOHC. 4 ventily naválec.
Zdvihový objem 1590 c~. Výton B6 kW pti
600J Ol/min. lofivY moment 154 N.m pn
400) ot/min. Pětistupflová Iiimo lazená pie.
vodovka. Nejvyni rychlost 183 kmlb. Zrychlení
I Ona 100kmih 11.4s Spotleba městO/mimo

_. -

měslO

7.815.0 VlOOtm. Emise COJ 139g1\rn.

Kombinovaná s poti eba 6,0 I/lOD km• Homo6ogItri úcIa,e o spoIlebla ctynamia pI;ati ~

ROZMERY A HMOTNOSTI
RoMJr náprav 2670mm. Délka I lina x výna
4295 x 1770 x 162S mm PohoUM:lStri/užj·
teW hmotnost t34~kg. Qbjem palMM
nádrfe 601551.
Objem kufru

Chytrá

ZÁRUKY A CENY
Zákla<tlí lánJka 3 roky. 3 lOkynalak. 12lel
na neprorezavěni karoserie. Cena testoYaného
provedeni 540 900 Kč (metalila 14lXXl Kč] .
zakladnl cena
526900 Kč

Kříženci kombíků

a SUV dobývají velkoměsta.
Provozní náklady jsou důležitější než terénní dovednosti,
a tak dochází i na plynové přestavby.
alá suv a crossovery se Iě.~í
rostoucí obl ibě. Jsou dosl krátké
na to, aby se s nimi snadno parkovalo, dosl vysoké na to. aby poskytly
dobrý výhled i prakticky využitelný prostor, a nakonec zvládnou projet i něj akou
tu polní cestu. Za to vše se ale platí d aň
ve vyšší hmotnosti a podprůměrné aerodynamice, což při každém tankování stojí pár kaček navíc.
Úsporu by mohl nabídnout diesel.
kdyby ho ovšem kombinace s filtrem
pevných částic přede m n evylou č i l a z typického rodinného provozu. Opakované
krátké jízdy za studena ho často vedou
k bezradnému pálení nafty při regeneracích a ředění oleje. o čemž už něco věd í
i II Mitsubishi. Proto je chvályhodné. že
nabídku sympatického ASX doplnilaještě jedna úsporná varianta - zárukou jiště 
ná přestavba na LPG.
Sekvenční vstřikován í Lovatc montují
samotní čeští dealeři na motor 1.6 litru
a leknou si za to 31 9OO Kč . Na rozdíl
od Opelu. který agregáty na LPG už v továrně vybavuje tvrzenými ventily a sedly. nemá ASX žádné mechanickéúpravy.
Sacím venti lů m pomáhá jen chlazení
benzinem při vyšších otáč kác h a zkrácení servisního intervalu pro seří ze n í vů lí.
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KONKURENTI
Hyundai ix35 2.0/120 kW4x2lPG 434 940 Kč
TESTOVALI JSME
M.tsubishi A5X r.s 01·0 4.4
Mitsubishi ASX t.6MMe
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4/2012

o to dů leži těj ší je informace, že dovozc e
i k takto upraveným au tům poskytuje pří
plátkovou záruku na 5 let a 150 000km.
Úsporám nahrává i spodový charakter
motoru. Konvenčn í. n ic mé ně s kvě l e nal ad č n č šcsmáctistovka přek vapuj e srdnatým tahem od nejnižších ot á če k a zda t ně
se propracovává cestovn ě dlouhými
převody. Ř ad it je potřeba velmi málo.
při devadesátce při tom agregát toč í jen
2300 otJ min. Na dálnici za čnou hluk
i spotře ba výrazně rů st, u zák ladní motorizaceto však neni nic ncodpustitclného.
Na 42 litrů plynu (nádrž nikdy nclze
natankovat plnou) jsme při klidné jízdě
mimo město ujeli 550km. což se rovná
7.6 VIOO km. Na palivu n ás to stálo osm
set korun - tedy o třeti nu miň než s dieselem a šestilitrovou spotřebou.
Přáte l sky působ í i základní cena včetně přestavby dosahuje 425 900 Kč .
Výrazně niž se dostane jen akční Skoda Yeti Trumf. jejíž motory TSI však
na LPG přestavět nejdou. Zásadnl nevýhodou může být absence pohonu
všech kol. která ASX 1.6 vyhrazuje roli
..městské ho t eré ň d ku ". I lato kategorie
však má rostoucí poče t příz nivců a ji m
m ů žeme plynovou přestavbu jed i ně
doporuč i l.
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Napus( nehyzdí noroznik.J e
skrytó podvíčkem a nasazuje seno
ni redukce.f) Nódrž mó teoretický
objem SSlitrů. místorezervyslouží
oprovnó soda. f) Vstřikovcrče plynu
na sacim potrubíjsou snadnopřístupné.O levnýprovaz zvýraznil
uživatelskyphjemnýcharakterASX.

!--

Krakonoš,lyžníci a plyn
00 hor by se ttyikotka přece jen hodila.
ale plynovou abyjedenpohledal. Subaru
už se z trhu l PGstáhlo a většin u ustatnich SUV pohá n ěj í motory s pfímym
vstřike m . Kombinaci pohonu qxq, l PG
a tovární záruky tak dostanemejen
u dvoulitrového Hyundaie ix35. Ani tady se
na motoru nekonaly žádné úpravya ventily chrántj en přlvs t řtkov ént benzinu. l PG
verzi by mohl dostat také Opel Mokka l .tl
Turbo qxq.I etcs se s ní ale ne pcčn é.

SVĚT MOTORŮ •
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