
Poznejte Outlander PHEV
Mitsubishi Outlander PHEV je první plug-in hybridní SUV 
s pohonem 4WD řešeným pomocí dvou nezávislých 
elektromotorů. Jedná se o unikátní vůz. Dvojice elektromotorů 
a vysoce úsporný spalovací motor přizpůsobují výkon vozidla 
Vašemu jízdnímu stylu. Naprosto plynulá a tichá jízda, útulný  
a pohodlný interiér a dostatečný výkon pohonné soustavy 
vybízí k úspěšnému zdolávání všech terénů ve městě i mimo 
něj. Vychutnejte si objevování nepoznaného.



Úsporná budoucnost se stálým pohonem 4WD

Elektromotory pohání přední a zadní kola v čistě elektrickém režimu

Pokroková soustava pohonu Plug-in Hybrid EV je pozoruhodně 
ekologická. Vychutnejte si nulovou spotřebu paliva a  nulové 
emise CO2 v  jízdním režimu EV (1) čistě na elektřinu a současně 
i  neuvěřitelné ticho uvnitř vozu. Při větším sešlápnutí plynového 
pedálu se automaticky aktivuje sériový hybridní režim (2), abyste 

ujeli ještě dále s nízkými emisemi a znamenitě nízkou kombinovanou 
spotřebou 1,7 l/100 km. Elektřinu můžete vyrábět dokonce i během 
jízdy a přitom si vychutnávat pohled na okolní krajinu. V paralelním 
hybridním režimu (3), obvykle při rychlé jízdě, vůz pohání spalovací 
motor a podle potřeby pomáhají oba elektromotory.

1. SYSTÉM POHONU TWIN MOTOR 4WD S S-AWC
Samostatné elektromotory na přední a  zadní nápravě 
znamenají zcela vynikající odezvu pohonu 4WD se systémem 
S-AWC, což je zárukou příkladné jízdní stability a intuitivního 
jízdního chování.

2. SPALOVACÍ MOTOR O OBJEMU 2,0 LITRU
Výkonný a vysoce úsporný motor s minimálními emisemi CO2.

3. GENERÁTOR
Generátor s vysokou účinností přeměňuje výkon spalovacího 
motoru na elektřinu, která dobíjí akumulátor systému pohonu 
a podle potřeby vypomáhá elektromotorům.

4.  ŘÍDICÍ JEDNOTKA PDU PŘEDNÍHO ELEKTROMOTORU 
A ZADNÍ JEDNOTKA EMCU
Tyto inteligentní řídící jednotky přispívají k  maximálně 
efektivnímu využití energie a  zajišťují optimální řízení 
systému pohonu. Díky tomu nabízí pohonná soustava trvale 
vysokou hodnotu točivého momentu, jež je dokonce vyšší než 
u benzínových motorů o objemu 3,0 l.

5. AKUMULÁTOR SYSTÉMU POHONU
Díky uložení akumulátoru pod podlahou vozu zůstal zachován 
rozsáhlý vnitřní prostor a  současně se snížilo těžiště vozu 
v zájmu vyšší bezpečnosti a lepších jízdních vlastností.
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Integrovaný řidicí systém přináší zcela mimořádnou kontrolu nad 
vozidlem. Díky optimálnímu sladění systému aktivního stáčení 
vozu AYC, systému ABS a systému jízdní stability ASC se systémem 
řízení trakce TCL, který nyní zajišťuje výbornou trakci i na 
zasněžených silnicích, je možné naplno využít možnosti systému 
pohonu Twin Motor 4WD bez jakýchkoli kompromisů.
Vyspělé bezpečnostní technologie přispívají k bezpečnější, 
jistější jízdě – na cestách, při parkování, ve dne i v noci. Mezi tyto 
technologie patří např. inteligentní senzory, které sledují okolí 
vozidla a upozorňují Vás na hrozící nebezpečí, aktivní bezpečnostní 
asistenční systémy nebo řada prvků pasivní bezpečnosti. Díky nim 
je vůz po všech stránkách mimořádně bezpečný.
K vysoké bezpečnosti v případě nehody výrazně přispívá 

bezpečnostní konstrukce karoserie RISE, která účinně pohlcuje 
energii a pomáhá zajistit neporušenost kabiny. 
Outlander PHEV získal v roce 2013 maximální pětihvězdičkové 
hodnocení v bezpečnostních testech Euro NCAP a také ocenění 
„Euro NCAP Advanced“ za systém předcházení čelní srážce.

Prostor a elegance

Technologie pro Vaši bezpečnost

Poznejte oázu pohodlí a kultivovanosti, kde potěšení z jízdy 
umocňuje velkorysý prostor pro nohy, nové prvky komfortní výbavy 
a zcela mimořádné ticho ve vozidle. Sedadla jsou pečlivě čalouněna 
vysoce kvalitními materiály, přičemž zadní sedadla kdykoli snadno 
sklopíte v závislosti na tom, kolik nákladu potřebujete převézt.
Dotyková obrazovka na středové konzole usnadňuje navigaci  
a srozumitelně uvádí údaje ukazatele ECO, jako je spotřeba 
energie nebo maximální dojezd. Významně vypomáhá i při 
parkování, kdy přenáší záběry z parkovacích kamer v úhlu 360°.

Vychutnat si také můžete ohromující kvalitu nového 
audiosystému vyvinutého společně se specialistou na 
ozvučení Rockford Corporation. O efektní ozvučení DTS Neural 
Surround™ se stará devět reproduktorů rozmístěných po 
celém vozidle. 
Připojte svůj telefon podporující Android Auto™ nebo Apple 
CarPlay™ a můžete ovládat navigaci, hudbu, volání, zprávy 
a další aplikace integrované v mobilním telefonu prostřednictvím 
hlasových příkazů, aniž byste ztráceli kontakt s vozovkou.

Pozn.: Dostupnost systémů Android Auto™ a Apple CarPlay™ v místním jazyce a jimi podporované funkce v jednotlivých zemích závisí na dodavatelích těchto systémů, tedy společnostech Google Inc. a Apple Inc.



Snadné dobíjení doma i na cestách
Outlander PHEV dobijete kdekoliv tak, že vůz jednoduše 
připojíte k domovní zásuvce. Pomocí dodané nabíječky  
a kabelu můžete vůz dobít například v noci přibližně za 5 hodin. 
Rychlejší možností je dobít vůz u domácí nebo veřejné dobíjecí 
stanice prostřednictvím kabelu Mennekes za 3,5 hodiny. 

Navíc je Outlander PHEV jediným plug-in hybridním vozem na 
trhu, který umožňuje dobití u veřejné rychlodobíjecí stanice 
podporující standard CHAdeMO za pouhých 25 minut (až na  
80 % kapacity)! Stav nabití akumulátoru se přehledně zobrazuje 
na přístrojovém panelu.

Motorizace Výbava Cena v Kč
2.0 MIVEC + 2 synchronní elektromotory 4WD INTENSE+ 1 230 000

2.0 MIVEC + 2 synchronní elektromotory 4WD INSTYLE 1 350 000

Hybridní pohon Točivý moment Maximální výkon
Zážehový motor 190 Nm / 4 500 ot/min 89 kW {121 k} / 4 500 ot/min

Přední elektromotor 137 Nm 60 kW {82 k}

Zadní elektromotor 195 Nm 60 kW {82 k}

Vyobrazení jsou pouze ilustrativní. Pro bližší informace nebo pro objednání 
testovací jízdy kontaktujte vašeho nejbližšího dealera Mitsubishi.
Ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Dovozce si vyhrazuje právo na změnu  
cen, provedení a technických specifikací bez předchozího upozornění.

Objednací číslo: CZ0UTLE04 Datum tisku: březen 2018

Specifikace 2.0 MIVEC
Délka (mm) 4 695

Šířka (mm) 1 800

Výška (mm) 1 710

Rozvor (mm) 2 670

Světlá výška (mm) 190

Kapacita baterie (kWh) 12

Zdvihový objem (ccm) 1 998

Maximální výkon hybridního pohonu (kW {k}) 149 {203}

Emisní norma EURO 6b

Spotřeba paliva (kombinovaná l/100 km) 1,7 (134 Wh/km)

CO2 emise (g/km) 41

Maximální rychlost (km/h) 170

Zrychlení 0–100 km/h (s) 11,0
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