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Základní údaje
MOTOR A PŘEVOOOVÉ ŮSTROJI
Atmosférický lálehoYý t1yfválec 1xOHC. 4 _ti~
na válec. ldvihovj'objem1998c:mJ. VýIl:on 110kW
pii 600) ol/min. točivý moment 195 N.mpii
4100 ol/min. Pět istu pňová plimo fazená

Největší se zárukou

p/"""ovta. Nejvy!li ~Iost 190kmih. lr/dlleni
I Dna 100 kmih 10.6 s. Spotleba město/mimo
město 8.715.7 Vl00km. Emise COr 157 g/km.
Kombinované spotřeba
6,B1/100 km'
• HomologIW lil:\fj. o SPOtfebt a ~. pjati proII"CMII

M .....

ROZMĚRY A HMOTNOSTI
Rozvor náprav2570mm. Délka II š ířKa II vYška
4655 ll: 1800 ll: 1680 mm. Provozní/užitečná hmotnost
1455i540kg. Objem palMM! oádde oo,\j(]L
Obj em kufru
667 1
..................................................................

ZÁRUKY A CENY
láktadnf záruka 3 roky, 3 rokyna lak. 12letna neprorezavění karoserie. Cena testovaného provedení

583900 Kč lp/eS!a'Ala LPG 33900Kll
550000 Kč

Základní cena

KONKURENTI
HonIla Cll-V 2.0"VTEC 4><2
Toyola RAV4 2.0Valvematic 4x4

Hl

"ll

HOONOCENí

+

Záruka pokrývá přestavbu LPG

Pružný a hospodárný motor
Servisnl nenáročnost
Zachovaní objemu kufru
POUle pohon předních kol

Jen

pětistupňová převodovka

Ůzká zadní lavice

Plynová

přestavba benzinové

verze otevírá cestu k praktickým
přednostem Mitsubishi Outlander za dostupnou cenu.
ezi příznivci středn íc h SUV
si nový outlander moc přáte l
nezískal, Ukázalo se, že řada
l nich sice ráda mluví o robustní mechanice a pohonu všech kol, ale ve skutečnosti h lavně ch tějí jezdit v něčem,
co vypadá při tažli vě . Zev nějš ke m velké
mitsubishi vě tš i nové m u vkusu nevyhoví, a tak musí hledat jiné způsoby, jak
zaujmout.
Verze s předn ím pohonem na to jde
se sympatickou upřímností. Funguje
jako větší rodinné kombi, kterému se
náhodou při hodila zvýšená svě tlá výš.
ka, Kufr objemu 667 l i trů překonává
i Škodu Superb, vyšší pozice sedadel
se hodi při ,,kširováni" děti v sedačkách

M

Jedinádostupná výbavo Intense pot ěší
koženým volantemo somoéinnouklimatizací

a nakonec i trochu zlepšuje výhled
l auta. Na druhou stranu bachratá příď
moc přeh ledná není a zadní lavice zdaleka nedosahuje šířky mondea - v pohodě se tu usadí spíš dva dospělí než tři
adolescenti.
Atmosférický dvoulitr s pě n kval r e rn
na dnešní dobu nevypadá moderně.
Poslední evoluce motoru S prom ěnným
zdvihem ve n til ů ale reaguje na plyn velmi pohotově, táhne s p ři mě řen ou pružností a odstu pňování pře vodů ho nenutí
k ničem u , co by neu měl. S potřeba mezi
osmia deseti litrynení horšínež u menších přep lňovaných agregátů evropské
konkurence. navíc ji vyvažuje jednoduchá a prověře ná konstrukce. Ř ečeno

klasikem- na takové to rodinné žvýkáni
s krátkými pojížďkam i za studena zážehový motor byl, je a bude jed noznačně
lepší volbou než diesel s turbodmychadlem a filtrem pevných čás t ic.
Moderni od lehčené motory už bohužel neposkytuji tolik jistoty, že dlouhod obě vydrží jezdit na plyn. Nad individuální p řestavbou bychom se proto
hodně zamýšleli, ale s podporou servisní sí tě Mitsubishi a plnou zárukou
s možností prodloužeoí na pět let je to
hned jiná písn ička. Plynová přestavba
vyjdena 33 900 Kč, prodlouženázáruka
stoji 15 OOO Kč. Při polovi č ní ce ně paliva se taková investice vrátí už po třiceti
tisících kilo metrů .
•

Šestá rychlost no dófniei chybí,
jinokje oleodstupňovóní zvolené dobře

Umístění nódrže zespoduje méně obvyklé.
ale technickyn ičemu nevadí
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•

SVĚT MOTOR Ů

Rekordnímukufru podla za oběť rezervo. Předoko/ko s dlouhým
prvním rychlostnímstupněm ale do terénustejně nepojede.

