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KVALITA JE V DETAILECH
obustní, e kluzivní a nádherné. Pajero je obdivováno stejn , jako nejv t í z um leckých d l. kouz-

lí Vás harmonická souhra výrazné dávky lu usu a robustního výkonu. Velká pozornost byla v nována 
zpracování do nejmen ích detail  tak, e Vás upoutá na první pohled. 
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akmile usednete za volant, uvolníte se v m kkém a lu usním ko eném 
k esle, vysoko nad v emi ostatními na silnici. Získáte impozantní a chvat-
ný pohled na ivot. Ka dý jednotlivý detail v interiéru vozu s dokonalými 
proporcemi odrá í kvalitu vzhledu modelu Pajero - kombinace k e             
a st íbrných prvk  na hlavici adicí páky, uspo ádání ukazatel  a volant 

pota ený m kkou k í jsou neodolatelné na dotek. A jediný pohled na 
p ístrojovou desku posta í, aby se Vám zrychlil tep. eho palubní deska, 
oblo ení dve í a pe liv  vybrané materiály odrá ejí nový lu usní styl vozu 
Pajero. 



4 5



STYL A PROSTOR
Ka dá ada sedadel Pajera poskytuje dostatek prostoru pro Va e pohodlí. 
Nejen e Pajero nabízí p ekvapiv  spoustu místa v zavazadlovém prostoru, ale 
pom rn  snadno jej m ete p em nit z 2místné dodávky  pro p epravu t kého 
nákladu na 5místný o -road nebo 7místný lu usní rodinný automobil. Mo ností 
prav sedadel je spousta. T etí adu sedadel Pajera m ete rychle sklopit pod 

podlahu, ím  vznikne rovná, dostate n  vysoká lo ná plocha. p rky hlavy 

m ete ulo it pod sedadla, abyste prostor vyu ili co neje ektivn ji. T etí adu 
sedadel m ete rovn  zcela odstranit, ím  vznikne dodate ná lo ná plocha 
pod podlahou.



SEDADLA SEDADLA 
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DETAILY VZHLEDU
Pajero se py ní tím nejlep ím z pe liv  propracovaných 
desi nových detail . eho adicí páka kombinuje 
st íbrné a ko ené prvky, zatímco jeho vysoce kontrastní 
podsvícené ukazatele z stávají rozsvícené po celou 
dobu jízdy pro jejich ma imální itelnost. No ní podsví-
cení kabiny vyvolává klidnou atmos éru. Multi unk ní 

ko ený volant Vám umo uje ovládat audiosystém          
a tempomat, ani  byste p i tom museli sundat ruce           
z volantu. Dal í prvky jako manuální klimatizace vzadu 
se samostatným ovládáním výrazn  zp íjemní cestování 
pasa ér m na zadních sedadlech.



AUDIOSYSTÉM S VÝKONEM 860

ZÁBAVA A TECHNOLOGIE
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Srdce zábavy ve voze Pajero tvo í pi kový audiosystém speciáln  
navr ený pro Pajero spole ností ock ord® Corporation. Ve voze jste 
obklopeni 12 optimáln  rozmíst nými reproduktory a m ete za ít skute -
n  p sobivou akustickou atmos éru jako v divadle. Výkonný zadní sub oo-
er je zdrojem hlubokých ivých bas , zatímco jedenáct dal ích pi kových 

reproduktor  í í bohatý stereo zvuk.

Vybrané verze Mitsubishi Pajero jsou standardn  vybaveny propracova-
ným navi a ním systémem MMCS (Mitsubishi Multi Communication 
System), který Vám detailn  uká e sm r na dotykové obrazovce s vysokým 
rozli ením. akmile za adíte zpáte ku, zobrazí se na displeji obraz po íze-
ný kamerou pro pohled dozadu, tak e parkování ve stísn ných prostorách 
je tém  bez práce.



VÝKON A SÍLA
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147 kW (200 k)/3800 ot./min.

Uvedené p epo ty jsou pouze orienta ní. P i výpo tu je pou ita hmotnost jachty 1240k  a p epravního bo u pro kon  770k . Pouze pro Pajero LWB v kombinaci s 18  koly.

Uvedené hodnoty odpovídají provedení SWB. odnoty pro provedení LWB 
najdete v tabulce technických speci ikací.

Pajero pot ebuje motor s dostate nou silou, aby se vypo ádal se v emi 
náro nými terény. Pajero je nejen výkonn j í, ale také rychlej í a ti í.

Pokro ilý vzn tový motor 3.2 DI-D s p ímým vst ikováním Common ail 
dává vozu Pajero sílu vyjet kamkoliv, jakkoliv rychle, hladce a ti e. K dispozi-
ci je jak s manuální, tak s automatickou p evodovkou. iltr pevných ástic 
pro vzn tové motory podstatným zp sobem dále sni uje rove  emisí 
vý ukových plyn .

Ná  inteli entní a pokrokový systém elektronického ízení zm ny p evodo-
vých stup  (INVECS-II) je synonymem pro chytré my lení vozu v kombina-
ci s p tistup ovou automatickou p evodovkou. Díky pou ití pokro ilého 
ízení po íta em m e p evodovka INVECS-II rozeznat jakýkoliv jízdní styl 

a konkrétního idi e a p izp sobit strate ii azení p evodových stup  tak, 
aby mu vyhovovala. M ete p esunout volicí páku azení do polohy pro 
sekven ní re im a jejím pouhým posunutím vp ed nebo vzad v p íslu ném 
sm ru pak m ete tém  okam it  a naprosto hladce adit.

Velký p ední nájezdový hel vozu Pajero se ukázal jako neocenitelný p i 
jízd  v náro n j ím, drsném terénu a na e le endární technolo ie Super 
Select 4WD dává vozu Pajero schopnost dostat Vás kamkoliv, ale i odkudko-
liv. A  se chcete poprat s prudkým travnatým svahem, p ebrodit p es vodu 
hlub í ne  p l metru, plhat p es vysoké, nep íjemné p eká ky, sjet ze svahu 
se sklonem a  35  nebo jet po svahu s náklonem 45 . Pro Pajero nee istují 
tém  ádná omezení.
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C/D LOCK

LOCKC/D

C/D LOCK

4L

C/D LOCK

AWC (ALL WHEEL CONTROL) 

2H (standardní rozsah 2WD)

4H (standardní rozsah 4WD)

4HLC (standardní rozsah 4WD se zamknutým
mezinápravovým diferenciálem)

4LLC (redukovaný rozsah 4WD se zamknutým
mezinápravovým diferenciálem)

12 13

Aby byla poskytnuta ma imální kontrola nad vozidlem jak p i jízd  na 
dálnici, tak p i jízd  v nejt ím terénu, vyu ívá Pajero systém AWC (All 
Wheel Control). Systém AWC není jen pouhou technolo ií, ale základní 
ilozo ií zna ky Mitsubishi. 

Ten zahrnuje elektronicky ízený systém pohonu v ech kol Super Select 
4WD (SS4-II) a systém aktivního ízení stability a trakce (M-ASTC). 
AWC poskytuje neuv itelný kontakt a ovladatelnost vozidla na jakémkoli 
povrchu. ednodu e si vyberete nejvhodn j í mód na st edovém panelu 
a Pajero p izp sobí jízdní vlastnosti konkrétnímu povrchu, aby Vám 
poskytlo bezpe nou jízdu i v t ch nejt ích jízdních podmínkách.

SS4-II je nejp sobiv j í a nejpropracovan j í systém pohonu ty  kol, 
který jsme kdy vyvinuli. Umo uje Vám p epnout z pohonu dvou kol, 

který se vyzna uje nízkou spot ebou paliva, na pohon ty  kol, kdy  v z 
jede rychlostí do 100 km/h  co  je ideální pro p ípady, kdy se povrch 
vozovky náhle zm ní na kluzký. A kdybyste se opravdu dostali do problé-
mu, m ete uzav ít mezinápravový di erenciál, aby byl výkon rovnom r-
n  rozd lován na ob  nápravy a byla tak ma imáln  vyu ita trakce.

Pro ma imální schopnosti jízdy v terénu je mo né vybrat re im s reduko-
vaným p evodem, který tém  zdvojnásobuje innost brzd ní motorem 
p i jakémkoliv p evodovém stupni, co  dává vozu Pajero dostate n  
pomalý pohon pro snadné zvládnutí velmi prudkých svah , hlubokého 
sn hu nebo hustého bláta. Systém Super Select 4WD Vám skute n  
nabízí to nejlep í na sv t .

Ideální pro jízdu ve m st  a na dálnici, pohon 
zadních kol zaji uje tichou jízdu s plynulými 
jízdními vlastnostmi pro jízdu po silnici.

Kdy  je zapnutý pohon ty  kol, zm ní se 
rozd lení to ivého momentu mezi p edními     
a zadními koly ze 33 67 a  na 50 50, aby bylo 
dosa eno zvý ené trakce a bezpe nosti, 
zejména p i jízd  za nep íznivých adhezních 
podmínek nebo p i ta ení p ív su.

Díky tomu, e rovnom rn  rozd luje výkon 
mezi p edními a zadními koly, pomáhá tento 
re im udr ovat trakci na nezpevn ných 
povr ích.

Ni í p evodový pom r ma imalizuje výkon     
v dolním pásmu otá ek motoru pro prudké 
stoupání a umo uje ízené prudké sjezdy. 
Také Vám pom e dostat se z nep íjemných 
situací jako je hluboké bláto, písek nebo sníh 
na cest .

Pro skute n  e trémní podmínky máte také mo nost uzav ít zadní di erenciál, 
abyste k sob  pevn  spojili pravou a levou stranu zadní nápravy. Pokud 
nap íklad jedno ze zadních kol ztrácí trakci, pou ití uzáv rky zadního di eren-
ciálu zp sobí, e se druhé kolo bude stále pohybovat, co  Vám zajistí, e 
neuvíznete.

P ední zav ení se dv ma p í nými rameny a víceprvková zadní náprava, to 
v e s vinutými pru inami, zaji ují, e se ka dé kolo pohybuje nezávisle na 
kole na opa né stran  nápravy. Tak je zaji t na plynulá a pohodlná jízda         
a spolehlivá ovladatelnost na v ech mo ných typech terénu.

Zlep ené parametry zav ení kol vozu Pajero nejen e sni ují riziko p evráce-
ní vozu, ale také zaji ují bezpe n j í jízdu, ani  by bylo nutné vzdát se 
mrazivého vzru ení z jízdy.



SENZOR AUTOMATICKÉHO

plný seznam unkcí ETACS získáte u svého autorizovaného prodejce zna ky Mitsubishi Motors nebo ve své u ivatelské p íru ce.

Komple ní elektronický ídicí systém automobilu irmy Mitsubishi Motors (ETACS) Vám umo ní p izp sobit si 
provoz irokého spektra unkcí pro zvý ení bezpe nosti, kom ortu a pohodlí. Ur ité unkce ETACS si m ete 
p izp sobit sami nebo se obra te na svého autorizovaného prodejce Mitsubishi.

Senzor automatického 
rozsv cení sv tel automa-
ticky aktivuje sv tlomety,
jakmile se setmí. De ový
senzor aktivuje st ra e
elního skla automaticky,

pokud jsou na p edním skle
detekovány kapky.

Dve e a zavazadlový 
prostor m ete otvírat 
a zavírat dálkovým 
ovládáním, stejn  
jako okna.

P i krátkém vychýlení 
(sepnutí) pá ky blinkru 
tento blikne t ikrát a blikat 
p estane - tak se m ete 
soust edit na ízení a jízda 
je snaz í a bezpe n j í.

Pokud jsou za jízdy n které 
dve e otev ené, upozorní 
Vás na to varovná zvuková 
si nalizace.

Po vypnutí zapalování, pokud 
vystoupíte z auta, se hlavní 
sv tlomety automaticky 
vypnou, aby se p ede lo 
vybití baterie.

Po vyjmutí klí ku ze spínací 
sk í ky lze je t  30 sekund 
stahovat a zavírat okna.

Pokud st ra e p edního skla 
nastavíte na cyklova , 
p izp sobuje se interval 
stírání rychlosti jízdy, aby 
byla v dy zaji t na nejlep í 
mo ná viditelnost.



AIRBAGY

M-ASTC

M-ASTC

AIRBAGY

BEZ ABS  S ABS

ABS EBD

A) 

B) 

C) 
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Pajero nemá jen ima e obzvlá  bezpe ného vozu - ono je obzvlá  bezpe né. idi  sedí ve voze 
Pajero opravdu vysoko, a proto má lep í p ehled o p ípadných p eká kách na silnici.

asné enonové sv tlomety nabízejí zvý enou svítivost pro lep í viditelnost a jsou opat eny samo-
statnými ost ikova i a unkcí automatické re ulace sklonu. Vnit ní zp tné zrcátko s automatickým 
stmíváním redukuje ve keré osln ní od sv tlomet  z voz  za Vámi.

Vylep ená innost brzd a systém aktivního ízení stability a trakce (M-ASTC) s nouzovým brzdovým 
asistentem (EBA) poskytují neuv iteln  bezpe nou jízdu.

V echna sedadla jsou vybavena t íbodovými bezpe nostními pásy s EL  (p edpína em s omezova-
em síly) a bo ní elektricky ovládaná okna jsou vybavená unkcí proti p isk ípnutí, která je okam it  

zastaví, kdy  cokoliv stojí v cest  jejich zavírání.

Zesílená samonosná karoserie vozu Pajero se 
zabudovaným rámem poskytuje vysoce 
pevnou konstrukci s de orma ními zónami 
okolo motoru a absorbuje ener ii nárazu, aby 
bylo zaji t no, e je ka dý v bezpe í.

Pro p ípad srá ky je Pajero vybaveno nejen 
dvoustup ovými p edními airba y, ale také 
bo ními airba y a okenními airba y pro 
nejvy í ochranu idi e i spolujezdc . Celkov  
chrání posádku 6 airba .

Protiblokovací brzdový systém vozu Pajero 
pou ívající elektronické rozd lení brzdné síly 
(EBD) zaji uje rovnom rné, e ektivní rozd le-
ní brzdného výkonu na ka dé kolo, bez ohledu 
na to, kolik lidí cestuje uvnit , a bez ohledu na 
velikost nákladu a povrch silnice. Tak je Vám 
k dispozici ma imální brzdný výkon a jízdní 
stabilita. Nový bezpe nostní systém p ednost-
ního brzd ní (B S) je unkce, která zajistí       
v kritické situaci to, e brzd ní je up ednostn -
no p ed akcelerací, pokud jsou se lápnuty oba 
pedály sou asn .

Systém aktivního ízení stability a trakce 
pou itý v Pajeru je pi kovým bezpe nostním 
systémem. e uluje brzdnou sílu p sobící na 
ka dé kolo p i zatá ení, ím  zajistí výbornou 
stabilitu vozidla. Systém rovn  udr uje 
optimální záb r za v ech podmínek, na silnici 
nebo v terénu. M-ASTC zabra uje prokluzu 
pneumatik na kluzkém povrchu a minimalizuje 
nebezpe í smyku p i nadm rném zrychlování
v zatá kách. Nouzový brzdový asistent (EBA) 
zvy uje brzdnou sílu p i panickém brzd ní        
a pomáhá tak rychleji a bezpe n ji zabrzdit     
v nouzových situacích.

LED sv tlomety pro denní svícení, nejen e 
zlep í viditelnost b hem dne, ale sou asn  
dodají Va emu vozu i jistý stylový punc.
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Pohon Super Select 4WD (SS4 - II) s 
rozd lením to ivého momentu z 33 67 
a  na 50 50
Uzáv rka mezinápravového di erenciálu / 
zadního di erenciálu
17  slitinová kola + pneu 265/65 17
Plnohodnotné slitinové rezervní kolo
Antiblokovací brzdový systém (ABS), 
systém aktivního ízení stability a trakce 
(M-ASTC)
Senzor kontroly tlaku v pneumatikách
6 airba  ( elní, bo ní, hlavové)
Automatická klimatizace s protipylovým 
iltrem

Nouzový brzdový asistent (EBA), bezpe -
nostní systém p ednostního brzd ní (B S)

Autorádio 2-DIN LW/MW/ M s CD 
p ehráva em, 6 reproduktor , USB
Vn j í zp tná zrcátka v barv  karoserie  
elektricky ovládaná, vyh ívaná a sklopná
P edeh ívání paliva
Systém pomocného oh evu interiéru p i 
studeném startu motoru (PTC)

ydraulický posilova  ízení
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Palubní po íta
Elektricky ovládaná okna (SWB p ední, 
LWB p ední a zadní)
3. ada sedadel s mo ností sklopení do 
podlahy nebo plného vyjmutí (pouze LWB)
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 •
 
 •
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Automatická 5stup ová p evodovka
18  slitinová kola + pneu 265/60 18
Bo ní prahové stupa ky
Zatmavená zadní bo ní okna a okno pátých 
dve í
Elektricky ovládané velkoplo né st e ní okno
Podélné st e ní li iny ( erné)
Parkovací kamera vzadu s projekcí na displeji 
autorádia / MMCS
K í ob itý 4ramenný volant s ovládáním 
autorádia
Vnit ní zp tné zrcátko s automatickým 
zatmavováním
Manuální klimatizace vzadu
Tempomat s ovládáním na volantu
Autorádio 2-DIN LW/MW/ M s CD p ehráva-
em, 6,1  barevný dotykový LCD (INSTYLE)

Multimediální navi a ní systém (MMCS) se 
te kou SD karet, 7  barevný dotykový LCD, 

rádio LW/MW/ M s CD p ehráva em 
(INSTYLE+)
12 reproduktor  (v etn  sub oo eru 
v zavazadlovém prostoru), výkon 860 W
Bluetooth® hands ree LINK-SYSTEM (v etn  
hlasového ovládání a ovládání na volantu)
Ko ené aloun ní sedadel
Elektricky ovládaná a vyh ívaná p ední 
sedadla

enonové sv tlomety s automatickým 
nastavováním sklonu a ost ikova i
P ední mlhová sv tla
LED sv tlomety pro denní svícení
De ový a sv telný senzor
Vyh ívané p ední sklo v oblasti st ra

•

•

•
•

•
•
•
•

•



STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA

 Standardní výbava      -  Není k dispozici       Volitelné p íslu enství     

INVITE INSTYLE INSTYLE+

Antiblokovací brzdový systém (ABS), elektronický systém rozd lení brzdného inku (EBD)
Systém aktivního ízení stability a trakce (M-ASTC)
Nouzový brzdový asistent (EBA), bezpe nostní systém p ednostního brzd ní (B S)
Senzor kontroly tlaku v pneumatikách
Dvou ázové elní airba y idi e a jeho spolujezdce
Spína  deaktivace airba u spolujezdce
Bo ní airba y idi e a jeho spolujezdce

lavové (okenní) airba y pro první a druhou adu sedadel
Ukotvení d tské bezpe nostní seda ky IS I  (ve druhé ad  sedadel) (2 )
Elektronický imobilizér
P edeh ívání paliva
Laminované bezpe nostní p ední sklo

Exteriér

Disky kol z lehkých slitin 17  (7paprskové) + pneumatiky 265/65 17 - -
Disky kol z lehkých slitin 18  (6 zdvojených paprsk ) + pneumatiky 265/60 18 -
Plnohodnotné slitinové rezervní kolo
Nárazníky v barv  karoserie
Chromovaná p ední maska chladi e

chranný spodní kryt motoru a ty í ízení, ocelový nebo hliníkový
chranný spodní kryt p evodovky a azení, ocelový nebo hliníkový
chranné kryty bo ních dve í v barv  karoserie
chranné lemy kol v barv  karoserie

P ední a zadní lapa e ne istot
Bo ní prahové stupa ky -
Vn j í zp tná zrcátka v barv  karoserie elektricky ovládaná, vyh ívaná a sklopná s ukazateli sm ru jízdy 
(as érické na stran  idi e)
Vn j í kliky dve í v barv  karoserie
Zatmavená zadní bo ní okna a okno pátých dve í -
Elektricky ovládané velkoplo né st e ní okno -
Podélné st e ní li iny ( erné) -
Parkovací kamera vzadu s projekcí na displeji autorádia - -
Parkovací kamera vzadu s projekcí na displeji MMCS - -
Parkovací senzory vzadu / vp edu
Tónovaná skla
Ta né za ízení odnímatelné nebo pevné
Uretanový 4ramenný volant - -
K í ob itý 4ramenný volant s ovládáním autorádia -
Uretanová hlavice adicí páky - -
K í ob itá hlavice volicí páky azení -
Uretanové madlo ru ní brzdy - -
K í ob ité madlo ru ní brzdy s chromovaným tla ítkem -
Posuvná st edová loketní op rka vp edu s lo ným prostorem
Loketní op rky ve druhé ad  sedadel s dr áky nápoj  (2 )

erné vnit ní kliky dve í - -
Chromované vnit ní kliky dve í -
Sportovní hliníkové pedály
Dekora ní obklad interiéru hliník/kov

sv tlená a uzamykatelná odkládací schránka na stran  spolujezdce
Vnit ní zp tné zrcátko s automatickým zatmavováním
Slune ní clona u idi e a spolujezdce s kosmetickým zrcátkem a dr ákem lístk - -

oz í ená slune ní clona u idi e a spolujezdce s osv tleným kosmetickým zrcátkem a dr ákem lístk -
Elektrická zásuvka 12V (na palubní desce, ve st edové loketní op rce, v zavazadlovém prostoru) (3 )
Bo ní madla (SWB 2 , LWB 4 )
Stropní madla (SWB 4 , LWB 6 )
Popelník + zapalova

áky pro uchycení nákladu v zavazadlovém prostoru (4 )
Kryt zavazadlového prostoru
Te tilní koberce

umové koberce



STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA
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1 pouze LWB

 Standardní výbava      -  Není k dispozici       Volitelné p íslu enství     

INVITE INSTYLE INSTYLE+

chranná vana do zavazadlového prostoru

chranné prahové li ty

Pohodlí

Automatická klimatizace s protipylovým ltrem

Manuální klimatizace vzadu -
Výdechy klimatizace vzadu
Systém pomocného oh evu interiéru p i studeném startu motoru (PTC)

ydraulický posilova  ízení
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a dv ma ovlada i
Tempomat s ovládáním na volantu -
Palubní po íta
Multi unk ní in orma ní displej (kompas, hodiny, teplom r)
Elektricky ovládaná okna s unkcí AUT  a ochranou proti p iv ení (SWB p ední, LWB p ední a zadní)
Vý kov  nastavitelný volant
Indikátor re imu 4WD na p ístrojovém panelu
Ukazatel doporu eného azení p evodových stup  na p ístrojovém panelu - -
Indikátor za azeného rychlostního stupn -

tevírání ví ka palivové nádr e z místa idi e

Audio  

Autorádio 2-DIN LW/MW/ M s CD p ehráva em - -
Autorádio 2-DIN LW/MW/ M s CD p ehráva em, 6,1  barevný dotykový LCD monitor - -
Multimediální navi a ní systém se te kou SD karet, 7  barevný dotykový LCD, rádio LW/MW/ M, CD 
p ehráva  (MMCS) - -

6 reproduktor - -
12 reproduktor  (v etn  sub oo eru v zavazadlovém prostoru), výkon 860 W -
Bluetooth® hands ree LINK-SYSTEM (v etn  hlasového ovládání a ovládání na volantu) -
Pomocný vstup USB
Anténa inte rovaná v bo ním skle

Sedadla

Látkové aloun ní sedadel - erné - -
Ko ené aloun ní sedadel - erné nebo bé ové -
Elektrické ovládání p edních sedadel -
Vyh ívaná p ední sedadla
Vý kov  nastavitelné sedadlo idi e
Kapsa na zadní stran  op radel p edních sedadel
Vý kov  nastavitelné op rky hlavy na p edních sedadlech (2 )
Sklopná druhá ada sedadel d lená v pom ru 60 40
Nastavitelný sklon op radla sedadel ve druhé ad
Vý kov  nastavitelné op rky hlavy ve druhé ad  sedadel (3 )
7místné provedení s mo ností sklopení 3. ady sedadel do podlahy 1

Mo nost vyjmutí 3. ady sedadel 1

Vý kov  nastavitelné op rky hlavy ve t etí ad  sedadel (2 ) 1

 

alo enové p ední sv tlomety - -
enonové sv tlomety s automatickým nastavováním sklonu a ost ikova i -

P ední mlhová sv tla -
LED sv tlomety pro denní svícení -
LED obrysová sv tla -
Cyklova  st ra  p edního skla - -
Senzor automatického rozsv cení potkávacích sv tel -
De ový senzor -
Vyh ívané p ední sklo v oblasti st ra -

 

LED osv tlení prostoru pro nohy
P ední lampi ky na tení s prodlevou p i vypnutí
Lampi ky na tení ve druhé ad  sedadel s prodlevou p i vypnutí
Lampi ky pro osv tlení prostoru pod p edními dve mi (2 )
Lampi ky pro osv tlení prostoru pod zadními dve mi (2 ) 1

Lampi ka v zavazadlovém prostoru
Pohon Super Select 4WD (SS4 - II) s rozd lením to ivého momentu z 33 67 a  na 50 50
Mo nost za azení pohonu 4 4 / 4 4 L CK / redukovaná rychlost

Uzáv rka mezinápravového di erenciálu / zadního di erenciálu



oo lve ( ) Gran t Brow )

ge Gre )

amon Blac (P)

F rwa Gree (P)

lk h t (P) ( )

Poznámka  Skute né barvy se mohou mírn  li it od barev zde uvedených vzhledem k technickým omezením tisku. Skute né barvy si m ete prohlédnout u svého místního 
prodejce voz  Mitsubishi.

  k dispozici      

Výbava INVITE INTSTYLE INSTYLE+

erná látka erná nebo bé ová k e erná nebo bé ová k e

Barva karoserie
1 Cool Silver M A31
2 ranite Bro n M C06
3 air ay reen P 15
4 Ei er rey M U19
5 Silky White P W23
6 Polar White S W37
7 Diamond Black P 37
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

MODEL

Pohon 4WD
Motor 3.2 DI-D
Varianta SWB LWB
Výbavový stupe INVITE INVITE INSTYLE / INSTYLE+

MOTOR

Typ (kód) 16 ventilový adový ty válec p epl ovaný s mezichladi em D C DI-D (4M41) + DP
Zdvihový objem ccm 3200
Vrtání  zdvih mm 98,5  105,0
Kompresní pom r 16,0

rove  emisí EU  5b
Ma . výkon ( istý EEC) kW (k)/ot./min 147 (200) / 3 800
Ma . to ivý moment Nm Nm/ot./min 441 / 2000

PALIVOVÁ  
SOUSTAVA

Systém vst ikování C MM N- AIL (Elektronické p ímé vst ikování s palivovou li tou)
Typ paliva Motorová na ta

bjem palivové nádr e l 69 88

JÍZDNÍ VÝKONY

Ma . rychlost km/h 180 180 180
Zrychlení (0-100km/h) s 9,7 10,5 11,1
Spot eba paliva
   M stský provoz l/100 km 9,5 9,6 10,1
   Mimom stský provoz l/100 km 6,9 7,2 7,5
   Kombinovaný provoz l/100 km 7,8 8,1 8,5
Emise C 2, kombinovaný provoz /km 207 213 224

Typ 5stup ová manuální 5stup ová manuální 5stup ová automatická 
INVECS-II

Spojka
ednokotou ová  

s talí ovou pru inou,  
ovládaná hydraulicky

ednokotou ová  
s talí ovou pru inou,  
ovládaná hydraulicky

M ni  to ivého momentu

P evodové pom ry
   1 4,234 4,234 3,520
   2 2,238 2,238 2,042
   3 1,398 1,398 1,400
   4 1,000 1,000 1,000
   5 0,760 0,760 0,716
   Zpáte ka 3,553 3,553 3,224
P evodové pom ry reduk ní p evodovka
   Standardní p evod 1,000
   edukovaný p evod 1,900
   Stálý p evodový pom r 3,692



TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
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MODEL

Pohon 4WD
Motor 3.2 DI-D
Varianta SWB LWB
Výbavový stupe INVITE INVITE INSTYLE / INSTYLE+

 
A HMOTNOSTI

Celková délka mm 4 385 4 900
Celková í ka mm 1 875 1 875
Celková vý ka mm 1 840 1 860 1 890

ozvor kol mm 2 545 2 780
ozchod kol vp edu / vzadu mm 1 560 / 1 560 1 570 / 1 570

Sv tlá vý ka mm 210
Provozní hmotnost k 2 180 2 385 2 385
Nejv t í technicky p ípustná hmotnost k 2 665 3 030

motnost brzd ného p ív su k 2 800 3 300 3 500
motnost nebrzd ného p ív su k 750

Ma imální nosnost st echy k 100 100 100
Minimální polom r otá ení m 5,3 5,7
Základní objem po kryt p i 5 sedadlech l 290 663
Základní objem po st echu  
p i 5 sedadlech l 415 1 081

Základní objem po st echu  
p i 7 sedadlech l - 215

Ma imální objem po st echu  
p i 2 sedadlech l 1 120 1 790

Po et míst osob 5 7
Typ ebenové s hydraulickým posilova em
P ední náprava Dvojité záv sy vinuté pru iny se stabiliza ní ty í
Zadní náprava Vícenásobné záv sy vinuté pru iny se stabiliza ní ty í

BRZDY P ední 16  ventilované kotou ové 17  ventilované kotou ové 4pístkové
Zadní 16  ventilované kotou ové 17  ventilované kotou ové

PNEUMATIKY  
A DISKY

P ední a zadní 265 / 65 17 112 S 265 / 65 17 112 S 265 / 60 18 110 
ozm r a typ disk Slitinové 7,5   17 ET 46 Slitinové 7,5   17 ET 46 Slitinové 7,5   18 ET 46
ezervní kolo Plnohodnotná slitinová rezerva

VLASTNOSTI  
V TERÉNU

P ední nájezdový hel 34,6 34,5
Zadní nájezdový hel 34,3 24,5
P ejezdový hel 24,1 22,2
Ma imální stoupavost 35,0
Brodivost mm 700
Ma imální bo ní náklon 45,0



RECYKLACE STARÝCH VOZIDEL
chrana ivotního prost edí je pro nás samoz ejmostí. Spole nost 

Mitsubishi Motors navrhuje a vyrábí vysoce kvalitní vozidla a jejich 
sou ásti s cílem poskytnout svým zákazník m motorová vozidla s dlouhou 
ivotností a vynikající slu by tak, aby bylo mo né zachovat optimální 

provozní stav vozidla. Chováme velkou ctu k ivotnímu prost edí               
a vyu íváme materiály, které mohou být po skon ení ivotnosti Va eho 
vozu Mitsubishi recyklovány a znovu pou ity. Po skon ení ivotnosti 
vezmeme Vá  v z zp t a recyklujeme jej zp sobem p íznivým k ivotnímu 
prost edí v souladu se sm rnicí EU o vozidlech na konci ivotnosti              
a zárove  v souladu se v emi platnými zákonnými opat eními.

Ve kerá vozidla spole nosti Mitsubishi Motors (do celkové hmotnosti 3,5 t) 
prodaná po 1. ervenci 2002 budou od posledního majitele bezplatn  
odebrána na n kterém z ur ených sb rných míst, ov em za podmínky, e 
vozidlo bude zahrnovat v echny hlavní sou ásti a nebude obsahovat 
odpad. d 1. ledna 2007 toto platí pro v echna vozidla Mitsubishi Motors, 
bez ohledu na datum prodeje. K dispozici je sí  sb rných míst p ijímajících 
vozidla spole nosti Mitsubishi Motors na konci jejich ivotnosti, co  zaru u-
je, e Vá  v z bude recyklován zp sobem ohleduplným k ivotnímu prost e-
dí. Mo nosti pro recyklaci vozidel a jejich komponent  jsou v sou asné dob  
neustále vyhodnocovány a zlep ovány, s cílem dosáhnout v budoucnosti 
je t  vy ího procenta recyklovatelnosti. 

Dal í podrobnosti najdete na adrese .mitsubishi-motors.cz/sk.

BEZSTAROSTNÝ PROVOZ
Více ne  2 500 autorizovaných servisních míst Mitsubishi Motors po celé 
Evrop  je p ipraveno Vám pomoci bez ohledu na to, kde se práv  nacházíte.

PROFESIONÁLNÍ SERVIS
Ka dý nový v z pot ebuje pravidelnou dr bu a servis, abyste se v dy 
dostali tam, kam pot ebujete, a hlavn , aby byla zaru ena bezpe nost 
Va e i Va ich spolujezdc . Pot ebnou pé i jsou p ipraveni zajistit vy ko-
lení pro esionálové - MITSUBIS I SE VIS s vyu itím speciální dia nos-
tické techniky a ori inálních náhradních díl  Mitsubishi Motors. Zajistí 
tak ma imální ivotnost a spolehlivost Va eho vozu. S Va imi po adav-
ky se m ete obrátit 24 hodin denn  z domova i z kancelá e na          
MITSUBIS I NLINE SE VIS ( .mitsubishi-motors.cz/sk).

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY MITSUBISHI MOTORS
I ta nejmen í technická závada m e být p í inou nehody. Proto byly v ech-
ny ori inální náhradní díly Mitsubishi Motors vyvinuty a p ezkou eny podle 
p ísných norem kvality. Doporu ujeme pou ívat ori inální náhradní díly 
Mitsubishi Motors, aby byla zachována inte rita a bezpe nost Va eho vozu 
i Va ich spolujezdc . ri inální náhradní díly Mitsubishi Motors jsou               
k dispozici u v ech autorizovaných opravc  Mitsubishi. sme py ní na to, e 
se pravideln  umis ujeme na p edních místech eb í k  kvality poprodej-
ních slu eb.

V echna nová vozidla Mitsubishi se standardn  
dodávají s p tiletou zárukou, ma imáln  v ak do ujetí 
100 000 km, podle toho, který stav nastane d íve. 
Záruka na prorezav ní karoserie zahrnuje prod rav -
ní karoserie v d sledku koroze po dobu prvních        
12 let. Statistiky spolehlivosti voz  zna ky Mitsubishi 
jsou vynikající, ale pokud byste p esto pot ebovali 
pomoc, nabízíme Vám asisten ní slu bu MAP.

Abychom názorn  demonstrovali ná  závazek zachovat Va i mobilitu          
i d v ru, kterou máme ve spolehlivost na ich voz , obdr íte spolu s Va ím 

novým vozem Mitsubishi zdarma kartu MAP platnou 
po dobu t í let. MAP p edstavuje balík asisten ních 
slu eb Mitsubishi Motors a s kartou MAP v kapse je 
Va e mobilita zaru ena ve více ne  30 zemích po celé 
Evrop . Pokud byste n kdy pot ebovali pomoc          
v p ípad  selhání vozu, nehody, odcizení nebo vanda-

lismu  bez ohledu na to, kde jste, 24 hodin denn , 7 dní v týdnu  sta í 
zavolat na tele onní íslo na Va í kart  a problém bude vy e en na míst .      
V p ípad  záva n j ích obtí í bude Vá  v z odta en k nejbli ímu autorizo-
vanému opravci voz  Mitsubishi a budou Vám nabídnuty takové slu by jako 
hotel, pokra ování v cest , náhradní v z a repatriace vozidla. Za p edpokla-
du, e budete se svým vozem nav t vovat autorizovaný servis Mitsubishi       
i po uplynutí prvních t ech let provozu, bude Va e mobilita zaru ena i po 
následující rok nebo do dal ího servisního intervalu (podle toho, co nastane 
d íve), a to a  do stá í  10 let vozidla.

Mitsubishi Motors vytvá í dokonalé moderní vozy, doslova nabité nejmoder-
n j í automobilovou technikou, které spl ují, ba dokonce p evy ují nároky 
moderního motoristického ivota. Av ak rozhodnutí o tom, co je dokonalost, 
zále í pouze na Vás. Proto Vám nabízíme iroký sortiment dopl k           
a p íslu enství, které Vám umo ní vytvo it si vlastní nové Mitsubishi. M ete 
tak pln  uspokojit své pot eby ve v ech ohledech.

Ve kerá data, daje a vyobrazení jsou ur eny pouze k in orma nímu elu   
a tento materiál není nabídkou, resp. návrhem na uzav ení smlouvy. Dovoz-
ce si vyhrazuje právo na zm nu provedení vozidel a technických parametr  
bez p edchozího upozorn ní. Prosím, obra te se pro více in ormací na 
Va eho místního prodejce Mitsubishi Motors. V echna práva vyhrazena.

Mitsubishi Motors Europe BV
www.mitsubishi-motors-europe.com

Vá  autorizovaný prodejce voz  Mitsubishi

M MOTORS CZ s.r.o.
Na Chodovci 2457/1
141 00 Praha 4

www.mitsubishi-motors.cz

Importér SR
M MOTORS SK s.r.o.
Panónska cesta 33

www.mitsubishi-motors.sk

bj. íslo  CZPA KA08
15 cze an. 15  Printed in Czech epublic

Neustále analyzujeme pot eby trhu a rychle rea ujeme na o ekávání na ich
zákazník . Na ím cílem je dosáhnout souladu mezi jednotlivci, spole ností,
Zemí a automobily, které vyrábíme. Zavázali jsme se, e sv tu poskytneme
pot ení z jízdy, uklid ující bezpe nost a zodpov dnost k ivotnímu prost edí.
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