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We zijn begonnen aan de reis naar een nieuwe wereld waar auto's schoon en stil zijn, en de i-MiEV bereidt 
de weg. Als 100% elektrische wagen die verrassend veel vermogen en soepel, stil rijplezier biedt, verandert 
de i-MiEV de manier waarop de wereld rijdt. Een groene, duurzame levensstijl wacht aan de horizon. i-MiEV 
brengt u daarheen.

i-MiEV, voor een nieuwe wereldwijde sfeer
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wagens geleverd*

Meer dan

* Vanaf juli 2011.



partners

Het uiterlijk en de beschikbaarheid van de uitrusting kunnen variëren van markt tot markt.



Hoort u dat? Dat is het geluid van rust en vredigheid. De i-MiEV heeft een stille 
elektromotor en veroorzaakt zeer weinig trillingen tijdens het rijden – wanneer de 
auto stilstaat voor een verkeerslicht, zijn er zelfs helemaal geen trillingen. Sterker 
nog: het interieur blijft stil tijdens de acceleratie, zodat u met uw passagiers in alle 
omstandigheden van een aangename rit kunt genieten. 

Fysicus Matthias Willenbacher 

Commentaar van schoolkinderen

Rijd soepel en stil

De i-MiEV past perfect in het juwi concept. 
Wij willen ons wagenpark reorganiseren met 
elektrische voertuigen. Dat de i-MiEV het enige 
in serie geproduceerde elektrische voertuig is, 
toont aan dat Mitsubishi de markt ver vooruit is 
en dat de onderneming net zo enthousiast als juwi 
is om een lans te breken voor een toekomst met 
elektrische voertuigen. Bovendien is de i-MiEV 
van hoge kwaliteit en kan de eigenaar rekenen 
op een goede dienstverlening door Mitsubishi. 
De wagen heeft een behoorlijk rijbereik en biedt 
voldoende ruimte. Opgeladen met elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen beschermt hij ons 
klimaat, maakt hij rijden goedkoper en draagt hij 
bij tot een duurzamere samenleving.

“We leken op lucht te zweven toen we reden.” 

“Als het zo stil is, kan ik goed met mijn vrienden 
praten. Zelfs met zachte stem.” 

“Ik voelde me gewichtloos tijdens het rijden.” 

“Het leek of ik aan het skaten was in mijn zetel.” 

“De wagen voelde aan als een ninjamobiel omdat 
hij niet wiegde en omdat hij zo stil was".

Op de i-MiEV zult u geen uitlaatpijp aantreffen. Het is immers een 100% elektrische 
wagen, zodat geen emissies vrijkomen tijdens het rijden. Dat is goed nieuws voor 
het milieu. Geen emissies betekent geen verontreiniging en geen uitstoot van 
CO2 in de atmosfeer. Het betekent ook dat u niet meer hoeft om te rijden naar het 
tankstation. Opladen en vertrekken. De milieuvriendelijkste manier om te rijden.

Rijd schoon en groen

i-MiEV, voor een nieuwe reis
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Neil Butcher

Ian Woodfin

De i-MiEV is het ideale voertuig voor pendelaars waar ook ter wereld. Sluit de 
i-MiEV aan op een stopcontact bij u thuis en de volgende ochtend staat een 
volledig opgeladen wagen met een rijbereik van 150 km voor u klaar. De snellader 
laadt de batterijen in slechts 30 minuten op tot 80% van de maximumcapaciteit. Dit 
is sneller, efficiënter en goedkoper dan een rit naar het tankstation.

Rijd krachtig en enthousiast 

Rijd doeltreffend en intelligent

Hoog
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Wij hebben tijdens de voorbije 9 maanden bijna 
15.000 km met onze i-MiEV gereden – in de stad, 
op landelijke wegen en op snelwegen. Hij rijdt 
aangenaam, toont zich behendig in de stad en is 
snel genoeg om een veilig gevoel te geven op de 
autoweg. Er is veel ruimte voor mijn gezin van 4 
volwassen personen. De elektrische aandrijving 
werkt echt soepel, is zeer betrouwbaar en is zo 
goedkoop in het gebruik. Elke dag wanneer ik 
thuiskom, steek ik de stekker in het stopcontact. 
Dat is milieuvriendelijker en kost minder tijd 
dan stoppen bij een tankstation. De auto wekt 
heel wat belangstelling bij voorbijgangers, die 
vragen naar zijn prestaties en de manier waarop 
hij wordt opgeladen. Het hele gezin is er trots 
op om bij de eersten te zijn die de weg naar het 
milieuvriendelijke vervoer van de toekomst zijn 
ingeslagen.

Een groot deel van mijn dag breng ik rijdend 
door in San Francisco. Het testen van de i-MiEV 
was dan ook een buitenkans. Nadat ik de i-MiEV 
drie maanden had gebruikt, stelde ik vast dat hij 
perfect in mijn dagelijks rijprogramma past. In 
een geografisch besloten stad als San Francisco 
is het fantastisch dat ik geen benzinetank 
moet leegrijden in het drukke verkeer! Alle 
voorbijgangers zijn nieuwsgierig en opgewonden 
wanneer ze de wagen zien,  en ze tonen 
belangstelling voor de betrokkenheid van Best 
Buy bij de toekomst van elektrische voertuigen. 
Hopelijk zullen meer mensen de i-MiEV testen 
en net zoals ik leren dat een elektrische wagen 
ideaal kan zijn voor hun behoeften.

i-MiEV, voor een nieuwe reis
% Elektrisch

Km

Nm

Rijbereik van

Een klein formaat is niet noodzakelijk gelijk aan teleurstellende prestaties. De 
uiterst lichte, buitengewoon efficiënte synchrone motor met permanente magneet 
geeft krachtige en lineaire acceleraties en een verrassend inhaalvermogen, met 
een maximumkoppel van 180 Nm dat normaal zou zijn voor een 2-literverbrandings-
motor. Dankzij het lage zwaartepunt biedt de i-MiEV bovendien uitstekende 
wendbaarheidseigenschappen. 

“Prestaties”

“Zuinigheid”

Vennoot – Arup Project Manager 
CABLED ULC Vehicle Demonstrator Project

Best Buy Geek Squad Double Agent

V.K.

V.S.

met één 
oplaadbeurt



Het geavanceerde instrumentenpaneel laat een intuïtief 
management toe

Het geavanceerde MiEV OS staat voor geïntegreerde besturing

Lithium-ionbatterijen met grote capaciteit 
geven een indrukwekkend rijbereik
Efficiëntie is de meest opvallende eigenschap van de lithium-
ionbatterijen met grote capaciteit, die een indrukwekkend rijbereik 
van 150 km per laadbeurt bieden. Het batterijpack bestaat uit 88 
cellen en beschikt over een aantal beveiligingsfuncties zoals een 
monitoringsysteem dat lekkage voorkomt en een gelijkmatige 
stroomsterkte handhaaft. Bovendien bevindt het zich onder de 
vloer van de i-MiEV, wat het zwaartepunt verlaagt en de algemene 
stabiliteit te goede komt. 

Alles wat u dient te weten, kunt u aflezen van de instrumenten: een goed leesbare visuele 
weergave van het stroomverbruik en de energieterugwinningsstatus, een energiepeilmeter 
en een rijbereik-indicator die bij benadering aangeeft hoever u nog met de i-MiEV kunt 
rijden. Met de schakelselector kunt u kiezen tussen de D-stand voor de stad, waarmee u 
over de standaard regeneratieve remkracht beschikt, de B-stand voor afdalingen waarbij een 
hogere regeneratieve remkracht wordt opgebouwd, en de C-stand voor maximaal rijcomfort 
bij constante snelheid. Met i-MiEV hebt u alles onder controle.

Het voertuigmanagement voor de volgende generatie heeft een naam: het MiEV OS 
(Operating System). Door essentiële taken zoals de controle van de batterijstatus en 
de energieterugwinning via de regeneratieve remfunctie aan te sturen en een soepel 
en krachtig rijkarakter te waarborgen, verhoogt de MiEV OS de veiligheid, het comfort 
en het energierendement. Deze visie leverde de i-MiEV de onderscheiding voor de 
meest geavanceerde technologie op in de eindbeoordelingen bij de verkiezing van de 
auto van het jaar 2009-2010 in Japan.

i-MiEV, voor zinvolle innovaties

MiEV
OS

Gewone oplaadtijd met 230V-, 10A-wisselstroom. 
kan verschillen naargelang de regio.

De duur van de snelle oplading met 
125A-wisselstroom (50 kW) 
kan verschillen naargelang 
van de regio.

uur
min.

Tweewegsysteem om gemakkelijk de batterijen op te laden
Zowel thuis als in de stad hoeft u enkel de stekker in te steken om de i-MiEV op te laden. 
Lege batterijen kunnen in slechts 8 uur volledig worden opgeladen met een huishoudelijk 
stopcontact. Nog opmerkelijker is dat de snellader de batterijen tot 80% van de 
maximumcapaciteit kan opladen in nauwelijks 30 minuten. Milieuvriendelijk, goedkoop 
en veilig: wanneer u voor elektriciteit gaat, zult u de pomp nooit meer missen.

MiEV-afstandsbediening

*:  Wordt alleen geactiveerd wanneer  
de standaard laadkabel verbonden is.

Opmerking:  de displayafbeelding kan verschillen 
 van de werkelijke weergave.

Met de MiEV-afstandsbediening kan 
de airconditioning* op voorhand geac-
tiveerd worden, zodat het interieur voor 
het vertrek op een aangename tempe-
ratuur wordt gebracht en er dus elektri-
citeit gespaard wordt tijdens het rijden. 
Met de programmeerbare laadtimer* 
kunnen de laadtijden zodanig ingesteld 
worden dat de batterij enkel tijdens 
de daluren opgeladen wordt. De 
geïntegreerde display geeft 
de resterende batterijla-
ding weer.

•Batterijmanagementsysteem 
•Hoogspanningsbesturingssysteem 
•Schatting van het rijbereik 
• Actieve Stabiliteits- en  

Tractiecontrole (ASTC)

• Aansturen van de  
regeneratieve remfunctie 

• Aansturen energiebesparende  
modus 

•Soepele startregeling 
• Schatting energiepeil 

batterijen 

Veiligheid

Energieren-
dement Comfort

(MiEV Operating System)



Interieur

Standaardkenmerken
•Gewone oplaadkabel met controle-eenheid. (Aansluitpunt op 
zijpaneel rechtsachter) •Snellaadfunctie (aansluitpunt op zijpaneel 
linksachter) •Energiepeilmeter •Regeneratief remsysteem •ABS 
(Antiblokkeerremsysteem) met EBD (elektronische remkrachtverdeling) 
•Actieve stabiliteitscontrole (ASTC) •RISE veiligheidskoetswerk •15" 
licht metalen velgen •Halogeenkoplampen met poly-ellipsoïde reflectoren 
•Buitenspiegels in koetswerkkleur •6 SRS-airbags •Lederen stuur en 
versnellingspook •Elektrische stuurbekrachtiging •MiEV-afstandsbediening 
•Akoestisch Voertuig Waarschuwingssysteem (AVAS)

Opmerking:  Het uiterlijk en de beschikbaarheid van de uitrusting kunnen variëren van markt tot markt.  
 Gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke Mitsubishi-verdeler voor meer details.

kleuren

Opmerking: Door de beperkingen van het drukproces kunnen de getoonde kleuren lichtjes afwijken van de werkelijke kleuren.  
Gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke Mitsubishi dealer/verdeler voor de werkelijke kleuren. Tweekleurige uitvoering niet verkrijgbaar in België.

Red/Frost White [R4W]

Frost White [W37]

Amethyst Black [X42]

Cool Silver [A31]

Raspberry Red [P39]

Titanium Grey [U17]   

Ocean Blue [D12]

Specificaties
MODEL i-MiEV
AANDRIJFSYSTEEM Achterwielaandrijving
AFMETINGEN
EN GEWICHTEN

Totale lengte mm 3475
Totale breedte mm 1475
Totale hoogte mm 1610 
Wielbasis mm 2550
Spoorbreedte

Vooraan mm 1310
Achteraan mm 1270

Bodemvrijheid mm 150
Interieurlengte mm 1.790 
Interieurbreedte mm 1.270 
Interieurhoogte mm 1250
Rijklaargewicht kg 1110
Maximaal toegelaten massa kg 1450
Aantal plaatsen Personen 4

PRESTATIES Minimale draaistraal m 4,5 
Elektrisch vermogen (NEDC)*1 Wh/km 135
Rijbereik (NEDC)*1 km 150

AANDRIJFLIJN Nominaal vermogen kW 35
Max. vermogen kW/om- 

wente- 
lingen  
per  
minuut 

49 / 2500~8000

Max. koppel Nm bij  
t/min. 

180/0~2000

TRACTIEBATTERIJ Type Lithium-ionbatterij
Spanning V 330
Batterij-energie KWh 16

TRANSMISSIE Eindoverbrenging 6,066
STUURINRICHTING Type Tandheugelstuur 

(Elektrische stuurbekrachtiging)
OPHANGING Vooraan McPherson veerpoten, schroefveren

Achteraan de Dion-as met driepuntsgeleiding
REMMEN Vooraan Geventileerde schijven

Achteraan Trommels
BANDEN
(Banden met lage 
rolweerstand)

Vooraan 145/65R15
Achteraan 175/55 R15

*1  NEDC staat voor New European Driving Cycle. De waarden voor het stroomverbruik en het rijbereik zijn gebaseerd op ECE  
 R101. Deze waarden verschillen naargelang de rijstijl, de staat van de weg, het verkeer, de buitentemperatuur, het gebruik  
 van airconditioning enz. 

Opmerking:  Deze specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Gelieve contact op te nemen met 
 uw plaatselijke Mitsubishi-verdeler voor gedetailleerde specificaties.



Met drive@earth, de tagline van onze groep, slaan we innovatieve nieuwe wegen in 
voor de komende 100 jaar. Ons doel? Een evenwicht bereiken tussen rijplezier en het 
milieu. Een groene en duurzame toekomst is een verantwoordelijkheid die wij allen 
delen, en bij Mitsubishi zijn wij er trots op dat wij het voortouw nemen.
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De weg naar groen: de innovatieve EV-geschiedenis  
van Mitsubishi 
Al meer dan veertig jaar lang promoot Mitsubishi elektrische voertuigen. De tijd is rijp. De i-MiEV is het 
langverwachte resultaat van onze toewijding en inspanningen. Na 500.000 testkilometers op openbare wegen 
overal ter wereld en meer dan 10.000 exemplaren van i-MiEV die al geleverd zijn, is het tijdperk van de elektrische 
wagens echt aangebroken.

Mitsubishi's droom om een elektrische wagen te ontwikkelen, ontkiemde in 
1966, en die droom werd jaar na jaar sterker. Vandaag beseffen wij dat de 
wederopstanding van Mitsubishi Motors afhankelijk is van ons vermogen om 
de weg te bereiden voor groene technologieën, en de i-MiEV is een positieve 
stap in de goede richting. Wij bewijzen dat elektrische wagens niet alleen 
mogelijk, maar ook praktisch en noodzakelijk zijn in de moderne samenleving.  
i-MiEV illustreert welke lange weg elektrische wagens hebben afgelegd en hoe 
de wereld de komende 100 jaar zal rijden. 

EV/Powertrain System Engineering Department
Development Headquarters

Hiroaki Yoshida

“Droom”

Bepaalde uitrustingskenmerken kunnen verschillen van markt tot markt. Gelieve contact op te nemen 
met uw plaatselijke Mitsubishi Motors verdeler voor details. Alle rechten voorbehouden.

Mitsubishi Motors Belgium 
www.mitsubishi-motors.be 

Mitsubishi Motors Corporation
www.mitsubishi-motors.com
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