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NYERS ERŐ ÉS KIFINOMULT ELEGANCIA
Lenyűgöző teljesítmény és finoman kidolgozott részletek – ez a Pajero. Nincs még egy olyan 
teljes értékű SUV, ami bármilyen körülmények között ugyanolyan tökéletesen teljesít: a Pajeróval 
kényelmesen autózhat a sűrű forgalomban, elegánsan suhanhat végig a csillogó éjszakai városon, 
és magabiztosan gyűrheti le a legkeményebb terepeket is. Ismerje meg az exkluzív élmények új 
szintjét.
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INVECS-II Sport üzemmóddal
A Pajero fürgén reagáló, ötfokozatú automatikus sebességváltója, 
valamint az intelligens és innovatív járműelektronikai 
vezérlőrendszere (INVECS-II) azt a célt szolgálja, hogy az Ön élete 
könnyebb legyen. Ha közvetlenebb irányításra vágyik, választhatja 
a Sport üzemmódot is. Akár előre, akár hátra felé tolja a váltókart, a 
kapcsolás mindig gyors és gördülékeny lesz.

Erő és teljesítmény
A Pajeróba olyan motor kell, amely elég erős ahhoz, hogy a legke-
ményebb terepen is helytálljon. A Pajero azonban nemcsak erős, 
hanem csendes és gyors is. 

A Pajero szíve egy rendkívül nyomatékos, nagy tartalékokkal ren-
delkező motor, amely nem hagyja cserben az igazán nehéz terepen 
sem. A modern, 3,2 literes common rail, közvetlen befecskende-
zéses (DI-D) dízelmotorjához egyaránt csatlakozhat manuális vagy 
automatikus váltó. A dízel részecskeszűrő jelentős mértékben csök-
kenti az emissziót. 

A terepképesség határainak próbája
A Pajero lenyűgöző első terepszöge akkor jön jól, ha kemény 
terepen autózik; a legendás hírű Super Select 4WD II (SS4-II) 
technológia pedig garantálja, hogy ne csak eljusson oda, ahová 
akar, hanem vissza is tudjon jönni onnan. 

Meredek, füves emelkedőn vezet az út? Fél méter mély vízen 
kell átkelni? Magas, szabálytalan formájú kövek között kell 
manőverezni? Esetleg 45 fokos dőlésszögű emelkedőn kell 
haladni? A Pajero számára semmi nem jelent akadályt.

A fenti adatok a 3 ajtós modellre vonatkoznak. Az 5 ajtós változat műszaki 
adatai a modell részletes adatlapján találhatók.

AWC (összkerékvezérlés)
Az AWC több mint egyszerű technológia – sokkal inkább filozófia. Számos innovatív rendszert egyetlen közös vezérlőrendszerben egyesítve 
az AWC precíz tapadást, teljesítmény- és csúszásvezérlést biztosít minden egyes keréken, így Ön még extrém körülmények között is 
tökéletesen uralhatja az autót. 

A rendszer egyesíti az elektronikusan vezérelt Super Select 4WD II (SS4-II) összkerékhajtás előnyeit az aktív stabilitás kontrollal és a 
kipörgésgátlóval (ASTC). Az AWC hihetetlenül jó tapadást és úttartást biztosít. Egyszerűen csak válassza ki a vezérlőpanelen a megfelelő 
üzemmódot, és a Pajero úgy állítja be a hajtásláncot, hogy az autó a legbonyolultabb útviszonyok között is biztonságosan irányítható legyen.

Az SS4-II a legjobb és legkifinomultabb összkerékhajtási rendszer, amelyet a Mitsubishi Motors valaha kifejlesztett. Arra is lehetőséget 
biztosít, hogy a takarékosabb kétkerékhajtásról menet közben - akár 100 km/órás sebességgel haladva - váltson át négykerékhajtásra, ha 
az út felülete hirtelen csúszóssá válik. Ha pedig még nehezebbé válnak a körülmények, zárhatja a központi differenciálművet, hogy a lehető 
legnagyobb tapadás érdekében mindkét tengelyre egyforma nagyságú nyomaték jusson. 

Igazán kemény terepen a felezőt is használhatja, amely minden fokozatban szinte megkétszerezi a motorfék hatását, így a Pajero nagyon 
meredek lejtőkkel is képes lesz megbirkózni, illetve mély hóban vagy nagy sárban is elboldogul. 

Hátsó differenciálzár
Ha igazán extrém körülményekkel találja 
szemben magát, akkor a hátsó differenciálművet 
is lezárhatja. Ebben az esetben, ha az 
egyik hátsó kerék elveszíti tapadását, a zárt 
differenciálmű révén a másik, tapadó kerékkel 
még mindig továbbhaladhat.

2H (2WD normál áttétel)
Ez a hajtásmód különösen városban és országúton 
ideális, hiszen ilyenkor a hajtás a hátsó kerekekre jut, 
egyenletes és a lehető leggördülékenyebb haladást 
biztosítva.

4H (4WD normál áttétel)
Az összkerékhajtás bekapcsolásával a nyomaték 
aránya az első és a hátsó tengely között a 33:67 
értéktől 50:50-ig változhat. Ez különösen rossz időjá-
rási körülmények esetén vagy vontatáskor hasznos.

4HLC (4WD normál áttétel zárt differenciálművel)
Ennél a hajtásmódnál az osztómű egyenlő arány-
ban juttat nyomatékot mindkét tengelyre, ezáltal az 
átlagosnál csúszósabb útfelületen is megőrizhető a 
gumik kellő tapadása.

4LLC (4WD terepfokozat zárt differenciálművel)
A rövidebb áttétel maximálisra növeli a nyomatékot 
alacsony fordulaton is, így a meredeken történő 
kapaszkodás vagy ereszkedés kontrolláltabb. Akkor 
is segít, ha mély sárból vagy hóból kell kijutnia.

Modern kerékfelfüggesztés
Az első, kettős keresztlengőkaros és a hátsó 
multi-link felfüggesztés a csavarrugókkal 
garantálja, hogy minden kerék a vele azonos 
tengelyen lévő másik keréktől függetlenül 
mozoghat. Ez kényelmes futást és magabiztos 
úttartást biztosít minden terepen.

A Pajero felfüggesztésének módosított be-
állításai mérséklik a karosszéria sodró-
dási hajlamát, és biztonságosabb menet- 
tulajdonságokat tesznek lehetővé.

C/D LOCK

LOCKC/D

C/D LOCK

4L

C/D LOCK

C/D LOCK

LOCKC/D

C/D LOCK

4L

C/D LOCK

3,5 tonna vontatható tömeg
A Pajero nemcsak a hétköznapok kihívásaihoz ideális választás, 
hanem a szokatlan feladatokhoz is, mert erős és hatékony. A 
vontatási kapacitása egyszerűen lenyűgöző: az 5 ajtós Pajero 
képes akár 3500 kg-ot is vontatni.
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Lenyűgöző látvány
Ha elnyújtózik a - karosszék kényelmét kínáló, finom bőrkárpittal bevont - vezetőülésben, nemcsak mindenre megfelelően rálát majd az 
úton, hanem egyúttal lenyűgöző életérzés tölti el. A Pajero kifinomult belső terének minden részlete a minőségről szól: az ezüstszínű betéttel 
díszített, bőrrel bevont váltógomb, a műszerek részletes kidolgozása, a puha bőrrel fedett kormány. Ha csak rápillant a műszerfalra, máris 
gyorsabban ver a pulzusa. A puha tapintású műszerfal, az ajtókárpitok és a fényűző anyagok mind a Pajero luxusát tükrözik, a multifunkciós 
navigációs rendszer pedig segítségére lesz abban, hogy mindenhova egyszerűen eljusson, ahová csak akar. 

Stílusos belső tér
A Pajero bármelyik üléssorában mindenki kényelmesen helyezkedhet el, és komfortos, tá-
gas térben utazhat. Nemcsak a csomagtartó meglepően nagy, hanem nagyon sok a rako-
dórekesz is. Elég egyetlen mozdulat, és a Pajero kétüléses teherhordóból ötüléses terepjá-
róvá vagy fényűző, hétüléses luxusautóvá változik. A lehetőségek száma ugyanolyan nagy, 
mint az ülésvariációké. A harmadik üléssor gyorsan eltüntethető a padlóban, így a nagy 
rakományokat a sík padlójú csomagtartóban szállíthatja. A harmadik üléssort ki is emelheti 
az autóból, ezáltal a padló alatti rekesszel is bővül a csomagtér.

ASTC vészfékasszisztenssel
Az aktív stabilitás kontroll és kipörgésgátló a 
Pajero különleges biztonsági rendszerének 
fontos eleme. Kanyarodás közben 
szabályozza a fékerőt a kerekek között, 
nagyfokú stabilitást biztosítva. A rendszer 
fenntartja az optimális tapadást terepen 
és sík úton egyaránt. Az ASTC meggátolja 
a kerekek kipörgését, illetve csökkenti a 
kanyarból való kisodródás kockázatát. 
A vészfékasszisztens vészfékezéskor 
gondoskodik a maximális fékerőről, így az 
autó gyorsabban állhat meg.

LED nappali menetfény
A gondos tervezésnek köszönhetően a 
LED-es világítósorral kialakított nappali 
menetfény tökéletesen illeszkedik a Pajero 
vonalaihoz. Ezen túlmenően a biztonsághoz 
is hozzájárul, hiszen a többi közlekedő 
számára az autó nappal is jobban látható.

Ütközéselnyelő karosszéria
A Pajero megerősített, önhordó 
karosszériája a beépített merevítésekkel 
együtt szilárd szerkezetet alkot. A gyűrődő 
zónák garantálják, hogy az ütközés 
energiája közvetlenül ne juthasson el a bent 
ülőkhöz, ezáltal mindenki biztonságban 
utazhat.

Légzsákok
A két első légzsák az ütközés súlyosságától 
függően két szakaszban fújódik fel, ezáltal 
a hárompontos automata biztonsági övvel 
együtt csökkenti a sérülések kockázatát. 
A oldallégzsákok és a függönylégzsákok a 
vezetőt és az utasokat egyaránt védik oldal-
irányú balesetek bekövetkezése esetén. 

ABS és EBD
A Pajero gondosan megtervezett, a 
tömegéhez és a teljesítményéhez igazított 
tárcsafékei biztosítják az egyenletes 
fékerőt. A blokkolásgátló fékrendszer 
(ABS) lehetővé teszi a fékezést nedves 
és csúszós felületeken, az elektronikus 
fékerő-elosztó (EBD) pedig az ABS 
vezérlésével összhangban gondoskodik a 
fékerő optimális elosztásáról mind a négy 
kereket illetően - függetlenül attól, hogy 
egyedül vagy utasokkal utazik, illetve sok 
csomagot szállít.

Automatikus távolsági fény
Egy fedélzeti kamera folyamatosan figyeli 
a szembejövő autók fényszóróit és az elöl 
haladó járművek hátsó lámpáit. Ha a ka-
mera közeli járművet érzékel, az automa-
tikus távolsági fény önműködően tompított 
világításra vált. Ha a szembejövő, vagy az 
elöl haladó jármű fényei már eltávolodtak, 
a rendszer azonnal visszakapcsolja a tá-
volsági fényszórót. Önnek nem kell a fény-
szórókat folyamatosan kapcsolgatnia, így 
kényelmesebben, mégis biztonságosabban  
autózhat.

Minden részlet számít
A Pajero bővelkedik az alaposan átgondolt megoldásokban. A multikommunikációs rendszer 
részét képező navigációs berendezés lépésről lépésre mutatja az utat, az információk a 
nagy felbontású érintőképernyőn jelennek meg. Ha pedig a váltót hátramenetbe kapcsolja, 
a képernyőn a tolatókamera képe jelenik meg, így Ön könnyebben manőverezhet szűk 
helyeken. Éjszakai vezetésnél értékelni fogja a diszkrét belső világítást, amely a kellemes 
hangulatról és a kellő világosságról egyaránt gondoskodik. A sportos műszerfal megvilágítása 
a kiváló kontrasztnak köszönhetően tökéletesen látható. A hátul utazók kényelmét a külön 
állítható klímaberendezés szolgálja.
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Barna (Granite Brown), metál [C06]

Vörös (Medium Red), gyöngyház [P17]

Ezüst (Cool Silver), metál [A31]

Fekete (Diamond Black), gyöngyház [X37]

Zöld (Fairway Green), gyöngyház [F15]

Fehér (White), alapfényezés [W37]

Fehér (Silky White), gyöngyház [W23]Szürke (Eiger Grey), metál [U19]

www.mitsubishi.hu
MM Import Kft. Mitsubishi Motors Vezérképviselet
www.facebook.com/mitsubishi.motors.hungary
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Választható színek

Méretek

Ingyenes segítségnyújtás - MAP (Mitsubishi Assistance Program)
Mindent megteszünk az Ön mozgásképességének megőrzése érdekében, ezért autója mellé in-
gyenesen kap egy MAP kártyát. Az öt évig érvényes 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 MAP kártyán 
látható számot, amelyen magyar nyelvű operátorok fogadják a hívását és megoldják a problémáját.

Átfogó garancia – magától értetődően
Minden új Mitsubishi járműre átfogó, 5 évre vagy 100,000 kilométerre érvényes garanci-
át adunk. Az átrozsdásodásra vonatkozó garancia az első 12 évre érvényes (modelltől 
függően).

A Mitsubishi Motors fenntartja magának a jogot az itt bemutatott specifikáció és felszereltség előzetes bejelentés nél-
küli megváltoztatására. A katalógusban részletezett műszaki specifikációk és színek az itt bemutatottaktól eltérhetnek. 
Jelen prospektus csak előzetes tájékoztatásra szolgál, részletes információkért, műszaki adatokért látogassa meg a 
www.mitsubishi.hu weboldalt, vagy forduljon az Önhöz legközelebb lévő Mitsubishi márkakereskedéshez.

3 ajtós

5 ajtós

Az adatok milliméterben értendők.
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