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gurarea subtilă a meniului sistemului de infotain-
ment, care însă tot pare ușor depășit de vremuri. 
În schimb, spațiul foarte generos oferit pasagerilor 
rămâne un atu important, ca de altfel și portbaga-
jul încăpător și cu o bună modularitate. La nivel 
de siguranță, merită de amintit sistemul de came-
re video care permite vizualizarea pe ecranul din 
bord a zonei din imediata vecinătate a mașinii, pe 
tot perimetrul acesteia, precum și asistentul la par-
care, care evită sau reduce daunele la viteze mai 
mici de 10 km/h în situația în care șoferul apasă 
accelerația, iar senzorii de parcare detectează un 
obstacol la mai puțin de 4 m.

Deși clienții nu s-au plâns de confortul tre-
nului de rulare sau ținuta de drum, acestea au 
fost îmbunătățite prin optimizarea trenului de 
rulare față și spate, precum și prin îmbunătățirea 
rigidității caroseriei în zonele cele mai solicitate. 
În consecință, amortizoarele se descurcă bine pe 
denivelări și sunt silențioase, iar în cazul virajelor 
luate mai hotărât, ruliul este bine ținut sub con-
trol. În plus, sistemul ESP ajută tracțiunea integra-

lă Super-All Wheel Control (S-AWC) prin repar-
tizarea cuplului motor între roțile din față astfel 
încât comportamentul dinamic al mașinii în curbe 
să fie îmbunătățit.

Cele două propulsoare disponibile, 2.0 MIVEC 
și 2.2 DI-D, ambele dezvoltând 150 CP, respectă 
acum norma antipoluare Euro 6 și pot fi cuplate 
atât la transmisii manuale, cât și automate. În ca-
zul versiunii alimentate cu benzină, transmisia de 
tip CVT a fost îmbunătățită, timpul de reacție fiind 
redus cu 25%. În cazul versiunii hibride, PHEV, 
grație optimizării componentei electrice, demara-
jele sunt mai rapide, iar emisiile poluante au fost 
reduse. Din păcate, capacitatea bateriei a rămas 
la 12 kWh, iar autonomia electrică, la 52 km, însă 
trebuie ținut seama că această valoare nu este de-
parte de ceea ce întâlnim în practică.

Imediat după prezentarea oficială din cadrul 
Salonului auto de la Frankfurt, noul Mitsubishi 
Outlander va fi disponibil și la vânzare.
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Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D 4WD Invite 

Preț (euro) 28.260

Concurenți: Hyundai Santa Fe, Honda CR-V, Nissan X-Trail

Putere maximă (CP/rpm) 150/3500

0–100 km/h (s) 10.2

Viteză maximă (km/h) 200

Consum mediu ECE (l/100 km) 5,3

Emisii CO2 (g/km) 139

Propulsie Diesel, L4, 2268 cmc, cuplu maxim 380 Nm/ 
1750 rpm, cutie manuală cu 6 trepte, trac țiu ne integrală

Caroserie SUV cu 7 locuri. L x l x h: 4695 x 1810 x 1680 mm. 
Ampatament: 2670 mm. Volum portbagaj: 145/519–1625 l.  
Masă la gol: 1605 kg

Date tehnIce

Habitaclu foarte încăpător și cu o modularitate mulțumitoare, ce oferă până la 
șapte locuri. Scaunele au fost reconfigurate pentru a oferi un confort superior.

Transmisie automată 
confortabilă, dar ușor lentă

Pe lângă adoptarea noului limbaj 
de design Dynamic Shield, care 
pune accentul pe o apariție mult 
mai sportivă, faceliftul prin care a 
trecut Mitsubishi Outlander a adus 
îmbunătățiri palpabile și în ceea 
ce privește finisarea habitaclului, 
eficiența motoarelor, rigiditatea 
caroseriei și setările trenului de rulare. 
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