~Klasicky

Základní údaje
MOTOR A PŘEVOOOVĚ ÚSTROJI
Pleplňovany vznětw( čtyiválec .

Rozvod OOHC,

4ventily na válec. Pohon všech kol. Sestistupňová
automalická převodovka. ZdvihovY objem
2268 cmJ. Výkon 110 kW při 3500ol./min. tofiv'(
momenl 3S0 N.m při 1500·2750 Ol./min. Nejvy!!í
rychlost 190kmih. Zrychlení zOna 100 kmih
11,7 s . Spotřeba město/mimo město
7,1/S.11!100km. Emise COl 153 g/km.
Kombinovaná spotfeba

5.8 1/100 km

ROZMĚRY A HMOTNOSTI
Rozvor náprav 2670 mm. Délka x !ifkax vý!ka
4655 x 1800 x 1680 mm. Provozni/užitečná
bmomost 16851595kg. Objem palivově nádrže 60I
Pneu a kola 225155 RIB.
Objem kufru
667/1608 1

V poslední generaci nespoléhá Mitsubishi
Outlander na dvouspojkovou převodovku,
ale klasický měnič.
uslrnc říct . že nám dvouspojka
vůbec nech y běla . Velmi rádi
jsme zapom ně li ml škubavé rozjezdy. obtížné parkování v sebemenším
sloupáni a místy těžko obhajitelnou .Jogiku" řaze n í.
S outlandcrem vybaveným starým
dobrým automatem jsme si mohli užít
komfort daný hlavn ě jemnou změ nou
převodu . A také dost ate čn ě rychlou. Proti dvouspojcc. která je z podstaty věci

M

o Zavazadlovýprostor
nabídne vzókladním
uspořádán ; 667 litrů.

O Šes tistupňový automat ...._ - -;
je klasickým měniée m.
€) Přístrojová deskoje
do bře zpracovaná.
některé ovla da če však
působí lehce archaicky.

A z neustálého pípání

tempomotu nemůžeme
stát ještě teď.

rychlejší. pracuje měnič s amozřej mě
o n čco roz vážněj i. ale rozh odn ě ne nijak
výrazně. Cestovní pohodu jsme si mohli
okořenit sek ve nč n í volbou převodů pádly
pod volantem. ale po pra vd ě řeče no. proč
bychom to dě l ali? Ve standardním režimu
pracuje automat tak. že nás k sekve nč ní
mu řazen í absol utně nemotivoval.
A pozice L? Po přes u nuli voli če do
ní převodovka neřadí výš než do dvojky.
Tuto možnost oceníte při tahání přívě sů
a pohybu v terénu. Outlander má ve tře t í
generaci daleko blíž ke kc rnblkům . SUV
pů vod odsouvá na druhou kolej. Podob ně
jako poslední Honda CR-V.
Automat a outlander je dobře fungující dvojka. Proti samoč i n né převodovce
mů že stát vlastně jediný argument - v porovnání s manuálem zhruba O litr vyšší
s potřeba. V technických údajích sice
Mitsubishi uvádí rozdíl jen půllitrový,
na stejném místě jsme si ale také přečet
li. že bychom s automatem měl i jezdit
za 5.8 litru.. . Nakonec za osm!
•

ZÁRUKY A CENY
Celková záruka a nalak 3 roky. 12let
naneprcrezevěnř karoserie. Cena testovaného
provedeni 914 000 K č · Imetalea 14000Kč).
960000 Kč ·

Zakladní cena

KONKURENTI
Ford Kuga 2.0IDCi/103 kW PowerShift Iiteniem
m 390 Kč

Honda OW 2.2 j·DTEC/110 kW ATExecutive
929000Kč

Hyundai Senta Fe 2.2CRDi VGT/ 145 kWAT Premium
1009990Kč

Kia Sorento 2.2 CROi/145 kW AT Premium
1009980 Kč ·
Mazda ex·S 2.2Skyactiv·0/l10kWAT Attraetion
802900 Kč

Toyota RAV4 2.2 D-CAT/1lO kW Al
871 900 Kč
VN Tiguan 2_0 TOI/l03 kW DSG Trad&Style
794 9Ol1 Kč

TESTOVALI JSME
Outlandet 2.2 01·0
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SV ĚT MOTORO
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