Třetí do

party

Hybridy jsou stále rafinovanějši a vyspělejší.
Otázkou je, zda poslední od tří diamantů není až

J

ii. dva roky známou zážehovou či
vzn ětovou
doplňuje

verzi outlandcru letos

hybridní typu plug-in,

navíc také se stálým pohonem všech
kol. :-':3 rozdíl od z mí ně nýc h konven č

nich sou ro ze nc ů se ale obejde bez kloubového hnacího hřídele . Podobn ě jako
II Peugeoru 508 RXH j sou tady za d ní
kola poháněna samostatným elektro-

motorem. K lomu je zde přední elektromotor a samozřejm ě spalovací agregát.
Tím je dnes již postarší zážeh ový čt yř
válcový dvoulitr ~B II s proměnným
časováním sací strany rozvodů ~lI V EC
(Mi tsubishi lnnovati..'e Valvc Enginc
Control). verze ve spojení s hybridním

pohonem dostala rovněž modul s vyvažovacími h říde li pro eliminaci vibrací.
Poho n jako takový pracuje ve

třech

režimech: huď v čist ě elekt rickém
módu (EV Mode ). nebo jako sériový.
případné paralelnl hybrid , V prvn ě jmenovaném je vůz poháněn pouze oběma
elektromotory. Ve druhém je to stejn é.
s lim rozdílem. že bělí spalovací motor.
který ale pohání pouze generátor. nik oIiv předn í kola . V posledním. tedy paralelním režimu. spalovací motor rozt á čí
také předn í kola.
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Na první pohled se hybrid ní ourlan-

der liší jen málo od toho . jaký jsme již
testovali . Snad jen přístrojový štíl zaujme absenci otáčkoměru. je hož miste
zaujímá ene rgetický ukazatel. Odliš nosli je ale více. Předně páka. která vypadá jako volič samočinné převodovky.

příliš.

nabízí ve skutečnosti pouze jizdu vpřed.
vzad. neutrál a režim zvýšené rckupcracc. Outlandcr PHEV totiž ncní na rozdíl
třeba od priusu vybaven převodovkou.
ale pouze

Za

redukční skříni.

zaujme pozornost dmBlíže k řidiči označeným
Chargé se podporuje režim dobijeni.
Jeho stisknuti zvýši otáčky spalovacího motoru. a tedy i generátoru. který je
s jeho klikovým hřídelem spojen če l ní m
ozubeným soukolím. Druhým tlačítkem
Save si zase můžete uložit elektrickou
energi i na později. To se hodí. pokud
víte. že třeba pojedete do prudkých
sloupáni nebo se hudete pohybovat oblast l s nulovými emisemi.
Iluzi. že ve vozidle pracuje klasická samoč i nná převodovka . navozuje

jice

voli čem

tlačítek.
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Po/ubní deskasenoprvní
pohlednikterakneliší od té.

coznóme v běiné verzi
'4
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Klimatizace pracuje s elektrickým kompresorem. Jinak by vreiimu EV nechladilo.

rovněž dvojice pádel pod volantem. která se normál ně použivaji k manuálnímu
řazeni převodů. V tomto případě se jimi
voli míra rekuperace. Celkem je šest
úrovní : BO až B5. V prvně jmenovan é
elektromotory skoro ncrekuperujl. takže
odle hče ní pedál u akcelerace ne přinc
se u hybr id u č i ele kt romobilů známý
brzdný moment. Naopak v režim u B5
je schopnost brzdi l vozidlo elektro motory - a tedy rekuperovat - taková. že
skoro ncpotřebujete klasické brzdy. Ty
samozřejm é pracují tak. jak je u hybridů obvyklé. Při mírném sešlápnuti se
rekuperuje. teprve při větším roste tlak
v brzdovém systému. V praxi pokud se
nau číte optimálně manipulovat s pákami ú rovn ě rekuperace. teoreticky brzdy
využijete jen v opravdu výjimečných
případech. Chce to ale cvik .
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je Outlandcr PHEV vybaven
několika IYPY dobijení (viz samostatný
text). my jsme využívali pouze pomalé. Po zhru ba čtyřhodinovém p ři pojen í
na 230vo ltovou zás uvku zobrazi l ukazatel dojezdu údaj n ěj ak ých 40k m jizdy na elektři nu. Zámě rně jsme s vozem
takový okruh absolvovali. A skutečn ě
- jízda probíhala téměř výhradně v režimu EV. Spalovací motor se připojoval
pouze v případě . kdy jsme potřebovali
rychle akce lerovat. třeba při předjíždě
ní. To znamená. že se aktivoval režim
paralelního hybridu . Naopak sériový
ncpřišel t ém ěř vůbec ke slovu. v ýsledná spotřeba paliva ovšem udivila. když
v průběhu tras)' ukázal palubní počítač
0.4 I na 100 km. čemuž plně odpo...Idal
údaj o využíváni elektrické energie.
Z něj jsme se dozvědě li. že celo u trasu
jsme je li 7. 97 ťk na elektři nu.
Trochu jiná je situace. pokud akum ulátor ze zásuvky nenabijete. To pak spalovací motor vůz pohání mnohem čas
těji. takže výsledná spotřeba může být
při kratších jízdách klidně sedmi litrová .

Základní údaje
MOTOR A PŘEVOOOVÉ ÚSTROJi

AadovY zážehový čtyřvá lec vpfedu napfíč plus
dvaelektromotory. Rozvod OOHC. 4 ventily
na válec. Pfední a zadní synchronni eiekncmc-

101' s permanentním btllerlím na rotoru Pohon
všech koJ. Jednos tupňová pfevodcr.'ka s redukcí.
Zdvihový objem 1998 cmJ . Výkon spalovaciho
motoru 89kW pfi 4500otJmin. točivý moment
spalovacího moioru 190 N.m pfl 3700 ol./min.
Výkon elektromotorů 2x 60 kW Maximálni
toči..,y moment ele ktromo torů 137 N mlpiednO.
195 N.m (ladnO. Nejvyšší rychlost t7tl kmih
Spotfeba plné nabitá ba terie/plně vybitá baterie OIS.BVlOOkrn. Emise C~ 44 g/km. Dojezd
naelektrický pohon dleECE Rl0l S2 km,
Kombinovaná spotře ba (elektrické
ene rgie)
1.91/100 km [13.q WhJ\lmJ

ROZMĚRY A HMOTNOSTI
ROlVOf náprav 2670 mm Délka x ! í7ka x ~ka
4655 x 1800 x 1680mm Provozníluiilečná
hmotnost 181 OfjOO kg. Objempalivové nádrže
451. Pneu a kola 225155 RIB.

Objem kufru

'163/17551

ZÁRUKY A CENY
Celkovázáruka3 roky nebo10000) km.
qararce naelektrickékomponentySlel nebo
100 000 km, nalak 3 lokv. 121et naneprorezavěn l karoserie

Základni cena

..11 150 000 Kč·

KONKURENTI

I do hybridníhoout/onderu můžete naložit třeba dvě jízdníkolo.
Pod podlahou zovozodelnjkuje užitečnó schránka.

Aby bylo možné splnit podmínku permancntního pohonu všech kol, hodnota
nabiti baterie nikdy neklesne pod 30
procent. če m už ale odpovídá nulová
hodnota na indikátoru.
Na j izdnich vlastnostech je znát pom ěrn ě vysoká hmotnost. ale také její nezvykle příz ni v é rozložení v kombinaci
s t ě ž i št ě m sníženým o 3cm v porovnání
s bě ž nou verzi. Situaci ješ tě vylepšuje
systém S·AWC (Super AII w hccl Control). p řevzatý z rychlého Lanceru EVO
X. Vypadá 10 honos n ě. ale v zásadě
nejde o nic jiného než nahrazení samosvorného diferenciálu brzdami. V praxi
to funguje docela dob ře . Napadá nás
ale otázka. zda co u s poří m e na brzdách
díky rekuperaci. vz ápě t í neztratíme
při svižné j ízd ě zat áč k ami. Outlander

Koženásedadlo zdobila testovaný vůz.
Zda budou vsérii, či pouze za připlatek, zatím nevíme.

PHEV je i v mě řít k ách hybridu stoži tějš ím vozem. l ehu cena zatím není
stanovena. avšak m ůžeme prozradit. že
až přijde v k v ě tnu na trh. vyjde jeho po.
řízení př iblii. nč o 250 000 korun dr.í.ž.

od kolik dnes zaplatíte za šp ičko," )'
Outlandcr 2.2 DiD Instyle AT. Bu deme-Ii vycházet z jeho součas né akční ceny
900 000 korun. pak PHEV bude k mání
za 1 150000 korun.
•

tosota Prius P1ug'in hybridll00 kW 959900 Kč
Opel AmperaJl 1\ kW

999900 Kč

TESTOVALI JSME
Mltsubishi Outlander 2.0Mivec mtense LPG
SM 48/13
MllSubishi Outlander 2.2 01·0 Al Instyle
SM 19/1 3

Základem je spojka
Jak už víte z hlavního textu. hnací ře tě z ec
nepouživá žádnoupřevodovku, pouze
reoukón skříň. j ež spojuje předn i elektromotor s dt řerenctélem přednt nápravy. Jinak
j e tomu ale u spalovacíhomotoru. ren j e
s diferenciálem předn l nápravypropojen
přímo pře s elektrohydraulicky ovládanou
lamelovou spojku.
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