www.mitsubishimotors.hu

SZERELEM, ÉLET, VEZETÉS
Egy olyan, csodákkal teli világban, mint a miénk, szinte minden
sarok mögött új ötletekre lelhetünk. S mi lehet szívet melengetőbb
annál, ha nemcsak megtapasztaljuk ezeket az új élményeket, hanem
meg is osztjuk azokkal, akiket szeretünk? Az Ön életéhez formált

ASX intelligens, energikus és környezetbarát, szolgáltatásai pedig
a legaktívabb életstílusnak is megfelelnek. Az ideális méretű
karosszériába beépített modern megoldások révén Ön mindenhová
eljuthat, ahol eddig még nem járt. Üljön be, és fedezze fel a jövőjét!
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UTAZZON KÖRNYEZETBARÁT MÓDON!
1,8 LITERES DI-D MIVEC TURBÓMOTOR

300Nm (30.6kgm)/
2.000-3.000/perc
300

110kW(150LE)/
4,000/perc
100

100

80

60

40

20

0

0 1000

2000

Fordulatszám
(1/perc)

3000

4000

EEC nettó

Nyomaték (Nm)

250

Teljesítmény (kW)

A MIVEC (Mitsubishi innovatív, elektronikus szelepvezérlés) technológia és a dízelmotor tiszta hatékonysága ötvöződik az optimális teljesítménynyel. Az ASX egyenletes, kifinomult teljesítményt
nyújt, és felelősségteljes a fogyasztása. Az 1,8 literes DI-D MIVEC erőforrás késedelem nélkül adja
le a nyomatékot, amikor energikus elindulásra van
szükség, a legnagyobb teljesítménye pedig 150 lóerő. A takarékos 1,6 literes MIVEC benzinest is választhatja, ha az optimális teljesítmény és a környezetbarát üzemmód a legfontosabb szempont.

1.8 LITERES DI-D MIVEC

AUTO STOP & GO RENDSZER / FOKOZATVISSZAJELZŐ
Az Auto Stop & Go rendszer piros lámpánál leállítja a motort, vagyis
üzemanyagot takarít meg, és az elektromos rendszer leállítása nélkül nulla
CO 2 emissziót garantál. Szükség esetén a motor azonnal beindul, így Önnek
soha nem kell várnia. A hatékonyságot a multi-információs kijelzőn
található Fokozatvisszajelző is növeli, amely az aktuális forgalmi
körülményeknek megfelelő legelőnyösebb kapcsolási pontokat ajánlja.

HALADÁS

Az adott helyzettől függően a biztonsági
rendszerek felülírhatják az AS&G rendszert.
Kérjük, olvassa el a Kezelési útmutatót.

Majd az autó megáll

MOTOR LEÁLL

ELINDULÁS

A motor leáll
A motor azonnal beindul
(váltó üresben, láb nincs a kuplungon) (amikor Ön kinyomja a kuplungot)

04 05

FINOM ÉLMÉNY ÉS PRECÍZIÓS VEZÉRLÉS
FELFÜGGESZTÉS
A vezetési élmény a magabiztossággal kezdődik, a magabiztosság
alapja pedig az irányítás. Az ASX-nek ezért széles a nyomtávja és
hosszú a tengelytávja, hogy stabil legyen az autó műszaki alapja.
Elöl a MacPherson rugóstagos, hátul pedig a multi-link felfüggesztés
gondoskodik arról, hogy az autó simán gördüljön át a bukkanókon. A
lengéscsillapítókat és a kanyarstabilizátorokat úgy finomhangoltuk,
hogy a teljesítmény sportos, az úttartás magabiztos, a kanyarvétel
pedig stabil legyen. Ehhez jön még a közvetlen és precíz kormányzás,
így Ön mindig biztosan uralhatja autóját.

MAGAS CSÍPŐPONT
Ha beült a volán mögé, észreveszi majd, hogy áramvonalas formája
ellenére az ASX-ben meglepően magas az üléshelyzet. Ez és az előre
lejtő motorháztető biztosítja azt, hogy jól rálát az útra, és
könnyebben, biztonságosabban manőverezhet. A megemelt csípőpont
azért is előnyös, mert így könnyebb a ki-, és a beszállás, illetve
kényelmesebbek a hosszú utazások.
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AZ ÖN TERMÉSZETES KÖRNYEZETE
A panoráma üvegtető új dimenzióval gazdagítja az autózást, hiszen Ön és utasai minden
irányban élvezhetik a látványt. Az elhúzható árnyékoló mögött teljes méretű napfénytetőt
talál, amely a szélvédő tetejétől egészen a hátsó ülések fölé nyúlik. A tető éjszaka
tetszetős LED-megvilágítást kap.

40 GB-OS HDD (MEREVLEMEZES) NAVIGÁCIÓ

9 HANGSZÓRÓS ROCKFORD FOSGATE® PRÉMIUM HANGRENDSZER

A HDD navigációs rendszer része a 17,8 cm átlójú LCD kijelző a
műszerfal közepén. A kényelmesen elhelyezett kezelőszervek révén bármilyen cím könnyedén beprogramozható, s a GPS funkció a
lehető legrövidebb úton vezeti Önt végig.

A zene szerelmesei imádni fogják a kilenc hangszórós, 710 watt
teljesítményű hangrendszert. A belső térben elhelyezett hangsugárzók tökéletesen illeszkednek az ajtópanelekbe, amelyek frekvenciafokozó hangfalakként működnek.

USB ÉS AUDIO BEMENET / LINK RENDSZER

BLUETOOTH® TELEFONKIHANGOSÍTÓ / LINK RENDSZER

Az USB és az audio jack bemeneten keresztül az autó hangrendszeréhez csatlakoztathatja iPod-ját vagy MP3-lejátszóját, s prémium minőségben élvezheti az azon tárolt zenei könyvtár hanganyagát.

Maradjon biztonságos kapcsolatban a telefonkihangosító rendszer segítségével! Kösse össze Bluetooth®-kompatibilis mobiltelefonját a rendszerrel, s a beszédvezérléses tárcsázóval úgy is
kezdeményezhet hívást, hogy közben nem engedi el a volánt.
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A CSATLAKOZÁSI PONT
KULCS NÉLKÜLI OPERÁCIÓS RENDSZER MOTORINDÍTÓ GOMBBAL
Az ASX egyik funkciója a Kulcs nélküli operációs rendszer,
amellyel úgy vághat neki az útnak, hogy közben a kulcs végig a
zsebében marad. A motor beindításához mindössze a műszerfal
közepénél elhelyezett gombot kell megnyomnia, miközben
kinyomja a kuplungot, és a váltókar üresben van. A motor egyetlen
gombnyomásra beindul, s Ön máris elhajthat. Ha pedig megérkezett,
megint csak egyetlen gombnyomás kell a motor leállításához.

SZÍNES LCD MULTI-INFORMÁCIÓS KIJELZŐ
A nagy kontrasztú műszeregység látványos
elrendezésű, és remekül leolvasható. Az
ezüstös gyűrűben lévő műszerek fényűző
hangulatú, fehér megvilágítást kaptak, a
színes, LCD multi-információs kijelzőn
pedig megjeleníthető a hatótávolság, a
napi számláló, a megtett összes távolság,
az átlagfogyasztás és a külső hőmérséklet
is.
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NYÍLT MEGHÍVÁS
Nyilván tudja, hogy milyen sok munkánk fekszik abban, hogy az
ASX kompakt méreteibe az aktív vezetés élményét beépítsük,
mégis meglepődik majd a tágas utastér kényelmén, amely Önre és
utasaira vár. A hátsó utasokat lenyűgözi a nagy láb-, és fejtér,

s minden utas örömét leli az igényes üléskárpitokban – legyen
szó akár fényűző bőrről, akár puha szövetről. Az utastérben számos
tárolóhelyet alakítottunk ki, így Ön rengeteg helyet talál a
kisebb-nagyobb holmik számára.

CSÚSZTATHATÓ ELSŐ KARTÁMASZ

ELSŐ KARTÁMASZ ALATTI FELSŐ REKESZ

ELSŐ KARTÁMASZ ALATTI ALSÓ REKESZ
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TÉR A VÁLASZTÁSHOZ
TÁGAS CSOMAGTARTÓ
Bármerre is indul, az ASX mindent elvisz majd, amire az út során
szüksége lehet, hiszen a csomagtér mérete még öt utassal is 442
liter*. A könnyen nyitható, széles, ötödik ajtón keresztül még a
legnagyobb csomagokat is bepakolhatja, az alacsony padlószint
pedig megkönnyíti a nehéz csomagok mozgatását. Van padló alatti
rekesz is, ahol rejtve is tárolhat dolgokat.
*Normál helyzetben lévő üléstámlával. Része a 26 literes, padló alatti
rekesz (gumijavító készlettel).

1,000mm

1,350mm

1,350 mm a csomagtér legnagyobb szélessége.
1,510 mm lehajtott hátsó ülésekkel.
A Mitsubishi Motors mérése.

1,510mm

ELFEKTETETT HÁTSÓ ÜLÉSEK / 60:40
ARÁNYBAN OSZTVA DÖNTHETŐ HÁTSÓ
ÜLÉSEK
Ha még nagyobb tárgyakat szeretne
szállítani, akkor ledöntheti a hátsó
üléstámlákat, hogy a megnagyobbított
raktér padlója teljesen sík legyen. A 60:40
arányban osztott hátsó ülések részben
ledönthetők, így hosszabb tárgyak –
például kerékpárok – is szállíthatók,
miközben hátul is ül utas.

(2)

(1)

ÁLLÍTHATÓ DŐLÉSSZÖGŰ TÁMLA

SÍALAGÚT A KARTÁMASZ MÖGÖTT

A hátsó üléstámlák egyetlen mozdulattal
függőleges helyzetbe hozhatók. (1) Ha
lassan húzza fel a támlát, akkor a támla
függőleges helyzetbe áll, (2) ám ha gyorsan
emeli felfelé, akkor döntöttebb szögben
áll meg.

A kartámasz mögötti síalagút révén hosszú tárgyakat is
szállíthat, miközben négyen ülnek a kocsiban.
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MINDENRE KÉSZEN
SZUPERSZÉLES-LÁTÓSZÖGŰ XENON FÉNYSZÓRÓK
Amit nem lát, az bajt okozhat. Hogy az árnyékban lévő dolgok is láthatók legyenek, az ASX
szuperszéles Xenon fényszórókat kapott. Ha bekapcsolja őket, a fényszórók szélesebb
fénypásztát terítenek az útra, így sokkal nagyobb útfelületet világítanak meg Ön előtt.
Normál Xenon fényszórók

Szuperszéles Xenon fényszórók

HÉTLÉGZSÁKOS RENDSZER
Annak érdekében, hogy Ön és utasai egy esetleges ütközés során
nagyobb biztonságban legyenek, az ASX-et hét légzsákkal
szereltük fel. Az első üléseken utazókat dupla első légzsák védi,
és ott van még a vezetőoldali térdlégzsák, ami frontális
ütközésben óvja meg a vezető lábszárát. Oldalirányú ütközésben
mindkét üléssort óvják a függönylégzsákok.

AKTÍV STABILITÁSKONTROLL (ASC) ÉS KIPÖRGÉSGÁTLÓ
Az Aktív Stabilitáskontroll rendszere a fedélzeten lévő érzékelők adataiból elemzi a jármű
mozgását, és azonosítja az oldalirányú megcsúszást. A motor teljesítményének szabályozásával
és a megfelelő kerekek fékezésével az ASC fenntartja a jármű stabilitását és irányíthatóságát.

HSA-val

OLDALIRÁNYÚ KERÉKCSÚSZÁS

ALULKORMÁNYZOTTSÁG

A fék az ívkülső első keréknél működik,
hogy meggátolja a kipördülést.

A fék az ívbelső hátsó keréknél működik,
hogy megakadályozza az orr kisodródását.

KIPÖRGÉSGÁTLÓ FUNKCIÓ
Amikor a rendszer a kerék kipörgését észleli,
csökkenti a motor teljesítményét és lefékezi
a kipörgő kereket, azaz a vonóerő elvesztését
megakadályozva garantálja a finom
elindulást és az egyenletes gyorsulást.

HSA nélkül

HEGYMENETI ELINDULÁSSEGÍTŐ (HSA)
A HSA megkönnyíti az elindulást meredek
emelkedőn, mert nem engedi, hogy a jármű
hátraguruljon. Amikor a rendszer emelkedőt észlel, automatikusan fenntartja a féknyomást, amíg a vezető gázt nem ad.
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INSTYLE (2WD/4WD)

Legfontosabb jellemzők (Intense-en felül)

• Bőrülések, első ülésfűtéssel és elektromos állítású
vezetőüléssel

• Rockford Fosgate
•
•

®
710 wattos prémium hangrendszer
9 hangszóróval
HDD navigációs rendszer DVD-lejátszóval, audio jack
bemenettel és tolatókamerával, monitorral
Kulcs nélküli operációs rendszer nyomógombos
motorindítással

Megjegyzés: Az Ön országában bizonyos felszereltségi tételek esetleg nem elérhetők vagy máshogy néznek ki. Kérjük, a további részletekről tájékozódjon
helyi Mitsubishi kereskedőjénél / importőrénél!

INTENSE (2WD/4WD)

Legfontosabb jellemzők (Invite-on felül)

• 215/60R17 gumik 17” könnyűfém keréktárcsákkal
• Szuperszéles-látószögű Xenon fényszórók
• Fényszórómosók
• Sötétített üvegezés
• Színre fújt, elektromos, behajtható külső tükrök

irányjelzőkkel
®
telefonkihangosító rendszer,
beszédvezérléssel / Link rendszer
Panoráma üvegtető belső LED-es világítással /
Fekete tetősínek
Parkolásérzékelők (tolatáskor figyelmeztető jelzéssel)

• Bluetooth
•
•

Megjegyzés: Az Ön országában bizonyos felszereltségi tételek esetleg nem elérhetők vagy máshogy néznek ki. Kérjük, a további részletekről tájékozódjon
helyi Mitsubishi kereskedőjénél / importőrénél!
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INVITE (2WD/4WD)

Legfontosabb jellemzők (Inform-on felül)

• 215/65R16 gumik 16” könnyűfém keréktárcsákkal
• Első hűtőmaszk és ködlámpák krómozott betéttel
• Krómozott díszléc az övvonalnál
• Krómozott kipufogóvég
• 3D domborszövött, keresztmintás üléskárpit
• Nagy kontrasztú műszerek, nagyméretű színes LCD
multi-információs kijelzővel

• Tempomat – sebességtartó automatika
• Háromküllős bőrkormány audio-, és tempomat gombokkal
• Bőr váltógomb
• Elektronikusan vezérelt 4WD rendszer (csak a 4WD
modellek esetén)

• Kardánbox csúsztatható középső kartámasszal
• Automatikus klímaberendezés (Italhűtő és melegítő a
kesztyűtartóban)

• USB port / Link rendszer
• Automatikus fényszóró
• Esőérzékelős ablaktörlők
• Auto Stop&Go rendszer (ClearTec – AS&G)

Megjegyzés: Az Ön országában bizonyos felszereltségi tételek esetleg nem elérhetők vagy máshogy néznek ki. Kérjük, a további részletekről tájékozódjon
helyi Mitsubishi kereskedőjénél / importőrénél!

INFORM (2WD)

Legfontosabb jellemzők

• 215/65R16 gumik 16” acél keréktárcsákkal és
dísztárcsákkal

• Halogén fényszórók
• Színre fújt, elektromos külső tükrök (Ametiszt fekete
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fényezés esetén anyagában fekete) / Színre fújt külső
kilincsek
Hátsó ködlámpa
Domborszövött szövetkárpit
Elektromos szervokormány / Négy irányban állítható
kormányoszlop
Krómozott belső kilincsek
PVC kardánbox középső kartámasszal
Manuális klímaberendezés
Rádió, CD/MP3-lejátszó audio jack bemenettel
SRS légzsákok (első, oldalsó, függöny- és vezetőoldali
térdlégzsák)
Aktív Stabilitáskontroll (ASC)
Hegymeneti elindulássegítő (HSA)

Megjegyzés: Az Ön országában bizonyos felszereltségi tételek esetleg nem elérhetők vagy máshogy néznek ki. Kérjük, a további részletekről tájékozódjon
helyi Mitsubishi kereskedőjénél / importőrénél!
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KÜLSŐ SZÍNEK

EZÜSTSZÜRKE [A31]

GRÁNIT BARNA [C06]

ORIENT VÖRÖS [P26]

KÖZÉPSZÜRKE [U17]

ÜLÉSKÁRPIT ANYAGA

DOMBORSZÖVÖTT KÁRPIT, EGYSZERŰ
MINTÁZAT

3D DOMBORSZÖVÖTT KÁRPIT,
KERESZTMINTÁS

FEKETE BŐR

TANZANIT KÉK [D14]

KAWASEMI KÉK [D17]

HÓFEHÉR [W19]

AMETISZT FEKETE [X42]

KÜLSŐ ÉS BELSŐ SZÍNEK KOMBINÁCIÓJA
Modell
Üléskárpit anyaga
és színe

Külső színek

Domborszövött kárpit,
egyszerű mintázat
3D domborszövött kárpit,
keresztmintás
Fekete bőr
Ezüstszürke
[A31]
Gárint barna
[C06]
Tanzanit kék
[D14]
Kawasemi kék
[D17]
Orient vörös
[P26]
Középszürke
[U17]
Hófehér
[W19]
Amtiszt fekete
[X42]

INFORM

INVITE

INTENSE

INSTYLE
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J : Széria  : Nem rendelhető
Megjegyzés: A nyomtatás sajátosságai miatt az itt bemutatott színek némiképp eltérhetnek a valóságostól.
Kérjük, keresse fel helyi Mitsubishi kereskedőjét / importőrét, és tekintse meg a valós színeket.
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SZÉRIAFELSZERELTSÉG
Modell

Hajtási rendszer

2WD

Felszereltség
Motor

Biztonság

5MT vagy 6MT


J

J

J

Abroncsok és

215/65R16 gumik 16" acél keréktárcsákkal és dísztárcsákkal

10

J







keréktárcsák

215/65R16 gumik 16" könnyűfém keréktárcsákkal
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J





215/60R17 gumik 17" könnyűfém keréktárcsákkal
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J

J

Aktív Stabilitáskontroll (ASC)

J

J

J

J

ABS (blokkolásgátló fékrendszer), EBD (elektronikus fékerőelosztó) és vészfékasszisztens

J

J

J

J

Hegymeneti elindulássegítő

J

J

J

J

SRS légzsákok

Vezető-, és utasoldali első SRS légzsákok

J

J

J

J

Oldallégzsákok az első ülésekben és SRS függönylégzsákok

J

J

J

J

Vezetőoldali SRS térdlégzsák

J

J

J

J

Elöl hárompontos ELR biztonsági övek x 2

J

J

J

J

Elöl övelőfeszítők és överőhatárolók (dupla előfeszítők az utasoldalon)

J

J

J

J

Állítható magasságú biztonsági övek elöl

J

J

J

J

Hátul hárompontos ELR biztonsági övek x 3

J

J

J

J

ISO-FIX gyerekülésrögzítési pontok (x2) és felső bekötési pontok (x2)

J

J

J

J

Gyermekzár a hátsó ajtókon

J

J

J

J

Magasra szerelt féklámpa

J

J

J

J





J



ESS (vészfékezésre figyelmeztető) rendszer

J

J

J

J

Indításgátló

J

J

J

J

Első hűtőmaszk krómozott betéttel



J

J

J

Fényszórók

Halogén fényszórók

J

J





Szuperszéles-látószögű Xenon fényszórók





J

J

Automatikus fényszóró



J

J

J

Fényszórómosók





J

J



J

J

J

Zöld színezésű ablakok elöl hátul és a hátsó ajtóban

J

J

J

J

Hátsó ablak páramentesítő

J

J

J

J

Sötétített üvegezés (hátsó oldalablakok és hátsó ajtó)





J

J

Változóan szakaszos működésű ablaktörlők és ablakmosó

J







Automatikus esőérzékelő és változóan szakaszos működésű ablaktörlők és ablakmosó



J

J

J

Színre fújt, elektromos külső tükrök / Színre fújt külső kilincsek

J

J









J

J

Krómozott díszléc az övvonalnál



J

J

J

Fekete tetősínek / Panoráma üvegtető belső LED-es világítással





J

J

Első ködlámpák krómozott betéttel
Ablakok

Színre fújt, elektromos, behajtható külső tükrök irányjelzőkkel / Színre fújt külső kilincsek

Ülések

7

3

1

Krómozott kipufogóvég

9



J

J

J

Háromküllős bőrkormány audiogombokkal / Bőr váltógomb

4



J

J

J

Elektromos szervokormány / Négy irányban állítható kormányoszlop

J

J

J

J

Sebességtartó automatika



J

J

J

Nagy kontrasztú műszerek, nagyméretű színes LCD multi-információs kijelzővel



J

J

J

Megvilágított gyújtáskapcsoló

J

J

J



Első ülések

Manuálisan csúsztatható ülés, dönthető üléstámla / manuálisan állítható magasságú vezetőülés

J

J

J



Elektromosan állítható vezetőülés / Ülésfűtés







J

Állítható magasságú fejtámaszok (x2) / Zseb az első utasülés hátán

J

J

J

J

60:40 arányban osztott ülések / Fejtámaszok (x3)

J

J

J

J

Középső kartámasz pohártartókkal



J

J

J

Fekete műszerfal párnázott felszínnel

J

J

J

J

Krómozott betétek a szellőzőrostélyoknál

J

J

J

J

Kardánbox ezüstszínű betétekkel

J

J

J

J

Krómozott belső kilincsek

J

J

J

J

Digitális kvarcóra

J

J

J

J

Megvilágított kesztyűtartó / Pohártartók elöl a kardánboxban / Elektromos aljzat a kardánboxban

J

J

J

J

Kardánbox

PVC középső kartámasz

J







Szövetborítású, csúsztatható középső kartámasz



J

J

J

Italhűtő és melegítő a kesztyűtartóban



J

J

J

Első ajtózsebek palacktartóval

J

J

J

J

Piperetükör fedéllel és jegytartóval a vezető-, és az utasoldalon

J







Megvilágított piperetükör fedéllel és jegytartóval a vezető-, és az utasoldalon



J

J

J

Első világítás térképolvasó lámpával / Csomagtér világítás

J

J

J

J

Hátsó utastéri világítás (panoráma üvegtetővel nem elérhető)

J

J





Hátsó ülések

Belső tér

INSTYLE

2

Parkolásérzékelők (tolatáskor figyelmeztető jelzéssel)

Műszerfal

INTENSE

Elektronikusan vezérelt 4WD rendszer üzemmód választóval (csak a 4WD verziók esetén)

Biztonsági övek

Külső

INVITE

1.6L MIVEC vagy 1.8L DI-D MIVEC

Erőátvitel
Teljesítmény

2WD / 4WD

INFORM

Szellőzés

Teljesen automatikus klímaberendezés

5



J

J

J

Manuális klímaberendezés

6

J







J

J

J

J

Légszűrő
Kényelem és

Központi ajtózár

J

J

J

J

használati érték

Kulcs nélküli nyitás

J

J

J



Kulcs nélküli operációs rendszer motorindító gombbal







J

Elektromos ablakok

J

J

J

J

Audio és

4 hangszóró

J







Média

6 hangszóró



J

J



Rádió és CD-lejátszó audio jack bemenettel

J

J

J



Rockford Fosgate® 710 wattos prémium hangrendszer 9 hangszóróval







J







J

USB csatlakozás / Link rendszer



J

J

J

Bluetooth® telefonkihangosító rendszer, beszédvezérléssel / Link rendszer





J

J

Merevlemezes navigációs rendszer DVD-lejátszóval, jack audiobemenettel és tolatókamerával / monitorral

8

J : Széria  : Nem rendelhető
Megjegyzés: Az Ön országában bizonyos felszereltségi tételek esetleg nem elérhetők vagy máshogy néznek ki. Kérjük, tájékozódjon helyi
Mitsubishi kereskedőjénél / importőrénél!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Színre fújt, elektromos, behajtható külső tükrök irányjelzőkkel
Elektronikusan vezérelt 4WD rendszer üzemmódválasztóval
Első ködlámpák krómozott betéttel
Bőr váltógomb
Teljesen automatikus klímaberendezés
Manuális klímaberendezés
Parkolásérzékelők (tolatáskor figyelmeztető jelzéssel)
Tolatókamera
Krómozott kipufogóvég
215/65R16 gumik 16” acél keréktárcsákkal és dísztárcsákkal
215/65R16 gumik 16” könnyűfém keréktárcsákkal
215/60R17 gumik 17” könnyűfém keréktárcsákkal

24 25

MŰSZAKI ADATOK
MODELL

Hajtási rendszer
Motor

2WD
1.6 MIVEC



MÉRETEK
ÉS TERHELÉSEK

INFORM

J

AS&G


INVITE



J

INTENSE



J

INSTYLE



J

1.270

1.290

Saját tömeg

kg

Megengedett legnagyobb össztömeg

kg

1.870

Maximális tetőterhelés

80

Csomagtér befogadóképessége (VDA)*5
TELJESÍTMÉNY

442 *6 - 1,219 (1,169)*7

Ülések száma

személyek

Végsebesség*1

km/óra

183

0-100km/órára, s

11,4

Gyorsulás

Fordulókör legkisebb sugara

5

m

5,3

Fogyasztás*2
Városban

l/100km

7,8

7,5

Országúton

l/100km

5,0

4,9

Vegyes

l/100km

6,0

5,9

g/km

139

135

CO 2*2, vegyes
Vontatható tömeg

MOTOR

Fékezett

kg

Fékezetlen

kg

1.100
670

Fajtája (kódja)
Lökettérfogat

16 szelepes, soros, négyhengeres, DOHC MIVEC motor (4A92)
cm3

1.590

Emissziós szint

Euro-5

Max. teljesítmény (EEC nettó)
kW (LE) 1/perc

86 (117)/6,000

Max. nyomaték (EEC nettó)
Nm (kg-m) 1/perc

154 (15.7)/4,000

ÜZEMANYAGRENDSZER

Üzemanyag-ellátó rendszer

ERŐÁTVITEL

Fajtája (kódja)

Üzemanyagtartály térfogata

ECI-MULTI (elektronikus vezérlésű befecskendezés - többpontú befecskendezés)
liter

63
Ötfokozatú manuális

Tengelykapcsoló

Száraz, egytárcsás kuplung hidraulikus működtetéssel

Váltóáttételek
I.

3,727

II.

1,947

III.

1,343

IV.

0,976

V.

0,804

VI.

-

Hátramenet

3,727

Végáttétel

4,333

KORMÁNYZÁS

Fajtája

FELFÜGGESZTÉS

Elöl

MacPherson rugóstag, csavarrugók és kanyarstabilizátor

Hátul

Multi-link felfüggesztés, csavarrugók és kanyarstabilizátor

Elöl

Hűtött tárcsák

FÉKEK

Fogasléces, elektromos szervokormány

Hátul
GUMIK
J

: Széria

Tárcsák
215/65R16 vagy 215/60R17*4

Elöl és hátul

 : Nem rendelhető

1,525
1,770

2,670
4,295

170 (hasmagasság 1.8l modell esetén)

1,625 (tetősínekkel)

1,615 (tetősín nélkül)

195 (1.6l modell)

MÉRETEK

MODELL

Hajtási rendszer
Motor

2WD

4WD
1.8 DI-D MIVEC



MÉRETEK
ÉS TERHELÉSEK

AS&G

J





INVITE



J

J

INTENSE



J

J

INSTYLE



J

J

1.450

1.460

1.525

INFORM

Saját tömeg

kg

Megengedett legnagyobb össztömeg kg

2.060

Maximális tetőterhelés

80

Csomagtér befogadóképessége (VDA)*5
TELJESÍTMÉNY

442 *6 - 1,219 (1,169)*7

Ülések száma

személyek

Végsebesség*1

km/óra

200

198

0-100km/órára, s

9,7

10,0

Gyorsulás

Fordulókör legkisebb sugara

5

m

5,3

Fogyasztás*2
Városban

l/100km

7,0

6,7

6,9

Országúton

l/100km

4,9

4,8

5,0

Vegyes

l/100km

5,7

5,5

5,7

g/km

150

145

150

CO 2*2, vegyes
Vontatható tömeg

MOTOR

Fékezett

kg

Fékezetlen
Fajtája (kódja)

kg

Lökettérfogat

1.400
745
16 szelepes, soros, négyhengeres, töltőlevegő-hűtős, DOHC, DI-D MIVEC turbós dízelmotor (4N13) + DPF *3

cm3

1.798

Emissziós szint

Euro-5

Max. teljesítmény (EEC nettó)
kW (LE) 1/perc

110 (150)/4,000

Max. nyomaték (EEC nettó)
Nm (kg-m) 1/perc

300 (30.6)/2,000-3,000

ÜZEMANYAGRENDSZER

Üzemanyag-ellátó rendszer

ERŐÁTVITEL

Fajtája (kódja)

Üzemanyagtartály térfogata
Tengelykapcsoló

Elektronikus vezérlésű, common rail közvetlen befecskendezés
liter

63

60
Hatfokozatú manuális

Száraz, egytárcsás kuplung hidraulikus működtetéssel

Váltóáttételek
I.

3,818

II.

2,045

III.

1,290

IV.

0,974

V.

0,897

VI.

0,790

Hátramenet

4,139

Végáttétel

I.-IV.: 4.058, V., VI., Hátramenet: 3.450

KORMÁNYZÁS

Fajtája

FELFÜGGESZTÉS

Elöl

MacPherson rugóstag, csavarrugók és kanyarstabilizátor

Hátul

Multi-link felfüggesztés, csavarrugók és kanyarstabilizátor

Elöl

Hűtött tárcsák

FÉKEK

Hátul
GUMIK
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7

Elöl és hátul

Fogasléces, elektromos szervokormány

Tárcsák
215/65R16 vagy 215/60R17*4

A Mitsubishi Motors Corporation mérése.
Az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2 kibocsátási értékekre vonatkozó adatok függnek a felszereltségi szinttől.
A motor a szokásostól kissé eltérő hangon működik, amikor a DPF automatikusan elégeti a benne lévő koromrészecskéket. A motorhang megváltozása nem jelent hibát.
Csak az INTENSE és az INSTYLE felszereltségi szinthez elérhető.
Mérések: öt ülés a helyén övvonalig és első két ülés a helyén a tetőig pakolva.
A hátsó üléstámla normál helyzetben van. Beleértve a padló alatti, 26 literes rekeszt is (gumijavító készlettel).
( ) panoráma napfénytetővel.

1,770

Megjegyzés 1: Az egyes motor / felszereltség kombinációk elérhetősége országonként változik. Az egyes motorok piaci bevezetése országonként eltérhet.
Megjegyzés 2: A fenti műszaki adatokat előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatjuk. Kérjük, érdeklődjön helyi Mitsubishi kereskedőjénél / importőrénél a részletes műszaki adatokról.

1,525
1,770
Minden adatot milliméterben adtunk meg.

26 27

A piaci trendek folyamatos elemzésével és az igényekre adott gyors
válaszokkal próbáljuk megteremteni a harmóniát az egyén, a társadalom,
a Föld és az általunk épített autók között. Elköteleztük magunkat, hogy
környezettudatos felelősséget, megnyugtató biztonságot és vezetési
élményt nyújtunk a világnak.

MITSUBISHI INNOVATÍV ELEKTROMOS JÁRMŰ

ÖREG JÁRMŰVEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA
Kötelességünk óvni a környezetet.
A Mitsubishi Motors olyan csúcsminőségű járműveket
tervez és gyárt, amelyek hosszú ideig szolgálják tulajdonosaikat, illetve olyan szolgáltatásokat nyújtunk, amelyekkel hosszú ideig megőrizhető a járművek kiváló állapota. Igyekszünk a lehető legkisebb mértékben terhelni a
környezetet, ezért olyan anyagokat használunk, amelyek a
jármű élettartamának végén újra felhasználhatók, illetve
visszaforgathatók. Miután járművét nem kívánja tovább
használni, mi elszállítjuk, és az Európai Unió direktívájának illetve a megfelelő nemzeti rendelkezéseknek megfelelően, környezetbarát módon szétszereljük.
Az összes 2002. július 1. után értékesített, legfeljebb 3,5
tonnás saját tömegű Mitsubishi járművet az erre kijelölt
helyen térítésmentesen átvesszük utolsó tulajdonosától,
amennyiben a járműben minden fődarab megtalálható,
s nincs benne hulladék. 2007. január 1-től kezdődően
ugyanez vonatkozik az összes Mitsubishi járműre, függetlenül annak értékesítési időpontjától. Az átvételi pontok

hálózata fogadja az életciklusuk végére ért Mitsubishi
autókat, s garantálja, hogy azok szakszerűen és környezetbarát módon legyenek szétszerelve. Ezzel párhuzamosan
a járművek, illetve részegységeik reciklálásának lehetőségeit folyamatosan értékeljük és javítjuk, hogy a jövőben
még nagyobb arányú újrafelhasználási rátát érjünk el.
A járművek életének végére vonatkozó európai direktíva,
illetve a már nem használt autók díjmentes átvétele az
összes Európai Uniós tagországban érvényes. Nem garantálhatjuk, hogy az egyes tagországokban a kiadvány nyomdába adásának pillanatában véget ért a hulladékká vált
gépkocsikra vonatkozó európai irányelv nemzeti jogrendbe való vétele.
Kérjük, hogy a további részletekért keresse fel a www.
mitsubishi-motors-euro.com honlapot, illetve látogasson el a Mitsubishi Motors hálózatának nemzeti oldalára,
vagy hívja a Mitsubishi Motors Vevőszolgálatát.

KIFOGÁSTALAN AFTERSALES SZOLGÁLTATÁSOK A GONDTALAN AUTÓZÁS ÉRDEKÉBEN
Több mint 2500 hivatalos Mitsubishi szervizpont várja Önt Európaszerte; ők segítenek Önnek, bárhol van is.
PROFESSZIONÁLIS KARBANTARTÁS
Rendszeres karbantartásra és szervizelésre még az új autóknak is
szükségük van. Nemcsak azért, hogy az Ön mobilitása garantált legyen, hanem azért is, hogy Ön és utasai mindig biztonságban legyenek. A speciális diagnosztikai műszereket és eredeti Mitsubishi
alkatrészeket használó, képzett szakembereink várják Önt a hivatalos Mitsubishi szervizekben. A várható költségekről előzetesen
tájékoztatást kap, így nem érheti kellemetlen meglepetés, amikor
elhozza autóját.
MITSUBISHI MOTORS EREDETI ALKATRÉSZEK
Még a legapróbb műszaki hiba is balesethez vezethet. Éppen ezért
az összes eredeti Mitsubishi Motors alkatrészt a legszigorúbb minőségi normák szerint fejlesztettük és teszteltük. Azt javasoljuk,
hogy ha szeretné járművét és annak utasait a lehető legnagyobb
biztonságban tudni, akkor Mitsubishi Motors eredeti alkatrészeket
és tartozékokat használjon. A Mitsubishi Motors eredeti alkatrészek az összes hivatalos Mitsubishi szervizponton megtalálhatók.
Büszkék vagyunk arra, hogy az aftersales minőségi felmérésekben
rendre a legjobb eredményt érjük el.
ÁTFOGÓ GARANCIA – TERMÉSZETESEN
Minden új Mitsubishi járműre átfogó, három évre vagy 100,000 kilométerre érvényes garanciát adunk. Az átrozsdásodásra vonatkozó
garancia az első 12 évre érvényes – attól függően, hogy milyen
modellt vásárol. A Mitsubishi járművek meghibásodási statisztikái nagyszerűek, ám ha esetleg mégis segítségre volna szüksége,
ajánljuk a MAP-ot.

MAP – INGYENES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Mindent megteszünk az Ön mobilitása érdekében, s hiszünk járműveink megbízhatóságában,
ezért autója mellé ingyenesen kap egy MAP
kártyát, amely három évig érvényes. A MAP a
Mitsubishi Motors Segítségnyújtási Csomagjának rövidítése, s a MAP kártyával a zsebében
az Ön mobilitása Európa 30 országában biztosított. Ha esetleg
üzemzavar, baleset, lopás vagy vandalizmus miatt segítségre szorulna – akárhol is van a hét bármely napján, a nap 24 órájában –,
hívja a kártyán látható számot, s a helyszínen megoldjuk problémáját. Ha ez nem lehetséges, akkor autóját a legközelebbi Mitsubishi
kereskedésbe szállítjuk, és számos szolgáltatással állunk az Ön
rendelkezésére: hotelszoba foglalás, az út folytatásának biztosítása, csereautó, s az Ön járművének hazaszállítása.
STÍLUS A VEZETÉSBEN
Mitsubishi Motors tartozékok – mert mindennek van stílusa. E tartozékokkal teheti igazán egyedivé autóját. Itt mindent megtalál,
amire Önnek és autójának szüksége lehet: a viaszos sampontól
kezdve a polírozókrémen, a felniápoló folyadékon, a műanyag- és
bőrápoló szereken át egészen a rovareltávolítóig és a szélvédőmosó folyadékig. Mindegyiket a legmodernebb összetevők alkotják,
hogy az Ön Mitsubishije mindenből a legjobbat kapja. Így biztosíthatja, hogy Mitsubishije még évek múltán is úgy nézzen ki, mint új
korában.
Kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebbi hivatalos Mitsubishi kereskedőt, s kérje a Drivestyle autóápolási katalógust, ahol további
részleteket talál.

Mitsubishi Motors Corporation
www.mitsubishi-motors.com
MM Import Kft. / Mitsubishi Motors Vezérképviselet
www.mitsubishimotors.hu
Az egyes piacokon eltérhet a modellek felszereltsége. /IRSA0087/
Kérjük, további részletekért lépjen kapcsolatba helyi Mitsubishi kereskedőjével. Minden jog fenntartva.
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