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ECLIPSE CROSS

D R I V E  Y O U R  A M B I T I O N

Niet zomaar een slogan. Al 100 jaar staat Mitsubishi voor 
Japans vakmanschap en kwaliteit, emoties en avontuur, met 
ambitieuze en baanbrekende modellen als de Pajero, de Lancer 
Evolution en de Outlander PHEV. Ook de komende eeuw willen 
we wagens van topkwaliteit blijven bouwen, die dankzij hun 
innoverende technologie en stijlvol design zelfs de hoogste 
verwachtingen van onze klanten inlossen. 

“Drive your Ambition” moet u inspireren om op ontdekking te 
gaan en nieuwe ervaringen op te doen. Uw ambitie achterna. 
En tegelijk is het een uitnodiging van Mitsubishi om dit 
opwindende avontuur vol gevoel en in vertrouwen samen 
te beleven.
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ECLIPSE CROSS

K L A A R  V O O R  A C T I E

Strakke lijnen, gewelfde wielkasten, een gesculpteerde wigvorm als een atleet die klaarstaat om uit 
de startblokken te schieten. Met een laatste, mijmerende blik op de steil hellende achterruit van de 
ECLIPSE CROSS. Automatische versnellingsbak 

(CVT) en manuele versnellingsbak 
met 6 versnellingen
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ECLIPSE CROSS

M E N S  V E R S U S  M A C H I N E

Bij de ECLIPSE CROSS draait alles om rijplezier. Aan het stuur van deze krachtige crossover wordt 
u als mens één met de wagen en voelt u perfect aan hoe puur vermogen en ultiem rijgenot elkaar 
versterken.
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ECLIPSE CROSS

S U P E R I E U R  S T U U R G E N O T

De sportieve, stijlvol ontworpen cockpit doet de harten sneller slaan en staat garant voor intens rijplezier.  
Elk detail is zorgvuldig uitgewerkt zodat u uw aandacht bij de wagen kan houden. Zo voelt rijden 
intuïtief aan en reageert de ECLIPSE CROSS onmiddellijk en lineair op elke stuurbeweging.



1110

ECLIPSE CROSS

A A N G E N A M E  R I J E R VA R I N G  V O O R  I E D E R E E N 

In het ruime interieur met hoogwaardige materialen, waar heel wat vakmanschap uit spreekt, 
beleven alle inzittenden mee het rijplezier. De comfortabele zetels bieden optimale ondersteuning 
en garanderen voldoende beenruimte, zodat iedereen de autorit als verkwikkend ervaart.

F L E X I B E L E  A C H T E R B A N K 

De achterzetels met 9-traps verstelbare rugleuning zitten gemakkelijk en 
kunnen 200 mm achteruit geschoven worden om ongeziene beenruimte te 
creëren. Zelfs dan is er in de koffer nog genoeg bagageruimte en kan u deze 
dankzij de neerklapbare achterbank (60/40-verhouding) nog vergroten.
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ECLIPSE CROSS

S-AWC (Super-All Wheel Control) 
S-AWC geeft u een veiliger gevoel onderweg door de combinatie van een elektronisch gestuurde vierwielaan-
drijving en een actieve giercontrole (ontwikkeld door Mitsubishi) die bij het remmen constant het optimale 
koppel naar de linker- en rechterwielen verdeelt. Ook als u in een besneeuwde bocht onbedoeld te hard afremt 
of optrekt, blijft de wagen zonder extra stuurcorrectie onder controle omdat S-AWC voortdurend de wegom-
standigheden opvolgt, de remkracht aanpast en het achterdifferentieel inschakelt voor betere voertuigpres-
taties. Op het dashboard leest u de S-AWC-status af. Afhankelijk van de wegomstandigheden kunt u kiezen uit 
drie aandrijfmodi (AUTO, SNOW of GRAVEL) voor een betere wegligging in de bochten, meer stabiliteit op rechte 
wegen of grotere wendbaarheid bij gladde ondergrond.

1.5-liter turbobenzinemotor met directe injectie
Deze nieuw ontwikkelde motor reageert snel en soepel dankzij een compactere en dus 
efficiëntere turbo-uitvoering voor een hoog koppel in het laag/middenbereik. De bijzonder 
vinnige prestaties zijn te danken aan directe brandstofinspuiting, in de cilinderkoppen 
geïntegreerd uitlaatspruitstuk, uitlaatkleppen gevuld met natrium, MIVEC-kleppentiming 
(Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control)  en nog veel meer.

Voor een ontspannen, comfortabele rijervaring 
De ECLIPSE CROSS staat synoniem voor stabiel, intuïtief en voorspelbaar rijgedrag. 
U stuurt en de wagen volgt met feilloze precisie en perfect uitgebalanceerd dankzij 
een goed afgestelde ophanging, responsieve stuurinrichting en buitengewoon stijf 
koetswerk — versterkt met puntlassen, montagelijmen en een standaard veerpootbrug 
over de motor. Zo genieten alle inzittenden van een fijne rijervaring.

S O E P E L  E N  S N E L  A C C E L E R E R E N  M E T  G R O T E R  V E R M O G E N BLIJF BOCHTEN DE BAAS

Achter elke hoek schuilt een uitdaging. Op bochtige of besneeuwde wegen stuurt S-AWC (Super-All 
Wheel Control), het regelsysteem voor voertuigdynamica, constant het optimale aandrijfkoppel naar 
de achterwielen en het best mogelijke aandrijf- en remkoppel naar het linker en rechter voorwiel. 
Hiermee houdt u de ECLIPSE CROSS volledig stabiel en onder controle.
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ECLIPSE CROSS

V E I L I G H E I D  B O V E N  A L L E S ,  O V E R A L  E N  A LT I J D 

Dankzij geavanceerde veiligheidstechnologie kunt u zich dag en nacht veiliger en zorgelozer op de 
weg begeven en parkeren. De ECLIPSE CROSS werkt niet alleen met intelligente sensoren die uw 
omgeving afspeuren en u waarschuwen voor gevaar, maar beschikt ook over actieve rijhulpsystemen 
en solide passieve bescherming om u op alle vlakken een hoog veiligheidsniveau te bieden.

Forward Collision Mitigation System [FCM]
Helpt om een frontale aanrijding te voorkomen of schade 
te beperken als een botsing onvermijdelijk is. Detecteert 
voertuigen en voetgangers via camera en lasergestuurde 
radar.

Rear Cross Traffic Alert [RCTA]
Op het dashboard brandt een lampje wanneer RCTA geac-
tiveerd is. Als de radarsensoren in de achterbumper bij het 
achteruitrijden een naderend voertuig detecteren, ver-
schijnt een waarschuwing op het infodisplay, weerklinkt 
een geluidssignaal en knippert een lichtsignaal in beide 
buitenspiegels. 

Lane Departure Warning [LDW]
Een pieptoon en een waarschuwing op het dashboard 
maken u erop attent wanneer uw wagen van zijn rijstrook 
afwijkt zonder dat de richtingaanwijzers worden gebruikt.

Blind Spot Warning [BSW]
Radarsensoren in de achterbumper detecteren voertuigen 
die vanuit uw dode hoek links of rechts achteraan naderen. 
In de buitenspiegel brandt een lampje wanneer BSW ge-
activeerd is en de richtingaanwijzers niet gebruikt worden. 
Wordt een voertuig waargenomen terwijl de richtingaan-
wijzer werkt, dan knippert een lichtsignaal in de overeen-
stemmende buitenspiegel en weerklinkt een geluidssignaal.

Multi-Around View Camera 
De beelden van de camera’s op de voor-, zij- en achter-
kant van de wagen (inclusief 360° -beeld) kunnen in ver-
schillende combinaties getoond worden om aan te geven 
wat er zich in de dode hoeken bevindt, zodat je veiliger 
kunt parkeren.

Check surroundings for safety.



1716

ECLIPSE CROSS

Apple CarPlay en Google Android Auto™* hebben geen geheimen voor Smartphone 
Display Audio (SDA). Verbind uw compatibele Android smartphone of Apple iPhone 
met Smartphone Display Audio (SDA) en u kunt, via het scherm van het 
audiosysteem, uw favoriete apps** en muziek bedienen, oproepen doen, berichten 
versturen en kaartinformatie raadplegen. Dankzij de stembediening kan u uw 
aandacht onafgebroken bij het rijden houden, zodat u steeds veilig onderweg bent. 

*Op het moment van druk is Android Auto nog niet beschikbaar voor de Belgische markt. U kan de lijst van 
ondersteunde landen terugvinden op: https://www.android.com/auto/#country-list     

**Sommige features of apps zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle landen of alle regio’s.

Google, Android, Android Auto en andere merken zijn handelsmerken van 
Google Inc.
iPhone en Apple CarPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in 
de V.S. en andere landen.

INTUÏTIEVE CONNECTIVITEIT TUSSEN MENS EN MACHINE

Touchpad controller
Met de touchpad controller bedient u intuïtief 
het Smartphone Display Audio (SDA) systeem. 
Deze werkt als interface tussen mens en wagen 
en is ook compatibel met Apple CarPlay*.
(*niet compatibel met Android Auto)

Navigatie- en multimediasysteem (MMCS)
Op het brede aanraakscherm in het midden van 
het dashboard kunt u de navigatie eenvoudig 
bedienen en krijgt u alle ECO-informatie zoals 
energieverbruik en rijbereik overzichtelijk ge-
presenteerd. Hierop worden ook de beelden 
van de achteruitrijcamera getoond.

Rockford Fosgate® premium sound 
system
Geniet van de verbluffende geluidskwaliteit 
van een nieuw audiosysteem, ontwikkeld in 
samenwerking met Rockford Corporation. 
Uit maar liefst negen luidsprekers weerklinkt 
spectaculair DTS Neural Surround™-geluid.

Opmerking: Rockford Fosgate® en bijhorende logo’s zijn ge-
deponeerde handelsmerken van Rockford Corporation in de 
VS en daarbuiten. DTS Neural Surround™ is een handelsmerk 
van DTS, Inc.

S M A R T P H O N E  D I S P L AY  A U D I O  ( S D A )

Trek erop uit, waar en wanneer u wil. Ontdek nieuwe bestemmingen en nieuwe muziek met  Smartphone 
Display Audio (SDA), de intuïtieve link tussen uw smartphone en het scherm van het audiosysteem. 
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ECLIPSE CROSS

1. Head-up display (HUD) 

2. Handenvrij sleutelsysteem (Keyless Operation 

System)

3. Elektrische handrem met Auto Hold-functie

4. Elektrisch bediend panoramisch open dak

5. Verwarmde voorruit

6. Verwarmde zetels voor- en achteraan

7. Verwarmd stuurwiel

1

3

42

6 75

E N K E L E  H O O G T E P U N T E N
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ECLIPSE CROSS

COMFORT
• Automatische airconditioning
• Radio CD/MP3
• 4 luidsprekers
• 1 x USB-poort
• Cruise control met snelheidsbegrenzer
• Lichtsensor met automatische grootlichtassistent  

(auto high beam)
• Regensensor

VEILIGHEID
• Forward Collision Mitigation system (FCM): actieve 

remassistentie met voetgangerdetectie
• Lane Departure Warning (LDW): rijstrookassistent
• 7 Airbags (2 frontale, 2 laterale, 2 gordijnairbags, knieairbag 

bestuurder)
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
• Actieve Stabiliteits- en Tractiecontrole (ASTC)
• ABS (antiblokkeerremsysteem) met EBD (elektronische 

remkrachtverdeling) en Brake Assist (BA)
• Hill Start Assist (vertrekhulp op hellingen) (HSA)
• ISOFIX-verankering voor kinderzitjes

I N V I T E

EXTERIEUR
• 16” stalen velgen met wieldeksels
• Dynamic shield grille vooraan met matzwart centraal 

gedeelte en zilverkleurige lamellen
• Sierstrip onderzijde deuren (zwart)
• Zwarte wielkastverbreders
• Zwarte skid plates voor- en achteraan
• Dakspoiler achteraan met geïntegreerde ruitenwisser
• Elektrische en verwarmde buitenspiegels in koetswerkkleur
• Privacy glass achteraan
• Dakrails
• LED-dagrijverlichting

INTERIEUR
• Urethaan stuurwiel met functietoetsen
• Stoffen interieur zwart
• In de hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
• Centrale armsteun vooraan
• In de hoogte verstelbare bestuurderszetel
• Achterbank 60:40 neerklapbaar en verschuifbaar (200 mm) 
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening               
• Elektrisch bediende ruiten voor/achter
• Boordcomputer

STANDAARDUITRUSTING
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ECLIPSE CROSS

I N T E N S E

COMFORT
• Automatische airconditioning dual zone
• Keyless Operation System: handenvrij sleutelsysteem
• Head-up display (HUD) 
• Touchpad controller interface
• Parkeersensoren voor-en achteraan 
• Smartphone Display Audio (SDA) met navigatiemogelijkheid via 

eigen smartphone (inclusief 1 extra USB-poort) 

• Digital audio broadcast radio (DAB) met 6 luidsprekers
• Achteruitrijcamera
• Bluetooth telefoonvoorbereiding met voice control

VEILIGHEID
• Elektronische handrem met auto hold functie (enkel CVT versie)

EXTERIEUR
• 18” aluminium velgen (bandenmaat 225/55R18)
• Dynamic shield grille vooraan met glossy zwart centraal 

gedeelte en verchroomde lamellen
• Elektrisch inklapbare buitenspiegels
• Sierstrip onderzijde deuren (zwart met chromen 

afwerking)
• Verchroomde ruitomlijsting
• Zilverkleurige skid plates voor- en achteraan
• Chromen sierstrip achterklep
• Mistlampen vooraan

INTERIEUR
• Premium stoffen interieur zwart
• Verschuifbare centrale armsteun vooraan  

(niet op CVT versie)
• Centrale armsteun achteraan met bekerhouder
• Verchroomde deurgrepen interieur
• Lederen stuurwiel met functietoetsen en lederen 

versnellingspook
• Automatisch dimmende binnenspiegel

STANDAARDUITRUSTING (bovenop INVITE)
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ECLIPSE CROSS

I N S T Y L E

COMFORT
• MMCS Navigatiesysteem (Smartphone Display Audio (SDA), 

Touchpad controller interface en 1x USB-poort vervallen)
• Rockford Fosgate Premium Audio System met 9 luidsprekers
• Multi-Around view monitor (360° camera)

VEILIGHEID
• Blind Spot Warning System (BSW): dodehoekassistent
• Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
• Adaptieve cruise control (enkel CVT-versie)

EXTERIEUR
• LED koplampen met koplampsproeiers
• Verwarmde voorruit

INTERIEUR
• Lederen interieur: zwart met dark orange stiknaden
• Verwarmde zetels voor- en achteraan
• Verwarmd stuurwiel
• Elektrisch bediende bestuurderszetel
• Elektrisch bediend panoramisch open dak
• Elektronisch gestuurde 4WD met keuzeknop voor de 

aandrijfmodus (enkel op 4WD-versie)

STANDAARDUITRUSTING (bovenop INTENSE)
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ECLIPSE CROSS

K O E T S W E R K K L E U R E N B E K L E D I N G E N

Titanium Grey (U17)

Sterling Silver (U25) Silky White (W13)

Bronze (C21) Red Diamond (P62)

Polar White (W37)

Amethyst Black (X42)

Stoffen interieur zwart

Premium stoffen interieur zwart

Lederen interieur zwart met dark orange stiknaden
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ECLIPSE CROSS

2WD 4WD

1.5 liter 1.5 liter

Manuele versnellingsbak met  
6 versnellingen

Automatische versnellingsbak  
(CVT) (1)

5 zitplaatsen

GK1WXJSXL6 GK1WXJXXL6 GK1WXTXXL6 GK1WXTXXZL6

INVITE • - - -

INTENSE - • • -

INSTYLE - • - •

Motor
Type 1.5-liter 16 kleppen DOHC MIVEC Turbogeladen (4B40)
Cilinderinhoud cc 1.499
Injectiesysteem ECI-Multi
Uitstootnorm EURO 6d-TEMP
Max. vermogen (EEC net)  kW(pk) / t/min) 120 (163)/5.500
Max. koppel (EEC net) (Nm / t/min ) 250 /2.400 - 4.500

Brandstofsysteem

Brandstoftype Benzine (RON95)

Inhoud brandstoftank liter 63 60

Transmissie

Koppeling Enkele droge plaat met hydraulische 
activator, zelfregelend Koppelomvormer

Prestaties
Acceleratie(2) (0-100 km/u) sec. 9,7 9,7 9,7 10,4
Topsnelheid(3) km/u 205 205 200 200

T E C H N I S C H E  S P E C I F I C AT I E S

A F M E T I N G E N

1805

1545 955 7802670

4405

16
85

1545

1805

1545 955 7802670

4405

16
85

1545

(1) Continu Variabele Transmissie
(2) Acceleratie, brandstofverbruik en CO2-waarden zijn afhankelijk van het uitrustingsniveau.
(3)  Gemeten door Mitsubishi Motors Corporation. Opmerking: gevaarlijk rijgedrag kan ernstige verwondingen of schade aan de wagen 

veroorzaken. Rij veilig, altijd en overal.
Opgelet: Bepaalde informatie in deze brochure kan onjuist zijn door productwijzigingen sinds de druk. Deze specificaties kunnen veranderen 
zonder voorafgaandelijke waarschuwing. Raadpleeg uw lokale Mitsubishi-verdeler voor gedetailleerde informatie.

2WD 4WD

1.5 liter 1.5 liter

Manuele versnellingsbak met  
6 versnellingen

Automatische versnellingsbak  
(CVT) (1)

5 zitplaatsen

GK1WXJSXL6 GK1WXJXXL6 GK1WXTXXL6 GK1WXTXXZL6

INVITE • - - -

INTENSE - • • -

INSTYLE - • - •

Prestaties (vervolg) 
Brandstofverbruik(2) 

Gecombineerde cyclus (NEDC) liter/100km 6,7 7,0 7,2 7,7
CO2 gecombineerde cyclus (NEDC) g/km 154 159 165 175
Gecombineerde cyclus (WLTP) liter/100km 7,5 7,8 8,5 8,7
CO2 gecombineerde cyclus (WLTP) g/km 170 177 192 196

Ophanging
Vooraan MacPherson-veerpoten met stabilisatorstang
Achteraan Multilink achteras met stabilisatorstang

Remmen
Vooraan Geventileerde schijven
Achteraan Volle schijven

Stuurinrichting
Type Tandheugelstuurinrichting (elektrisch bekrachtigd)
Minimum draaicirkel m 10,6

Belasting
Leeggewicht kg 1.425 1.455 1.490 1.550
Maximaal toelaatbaar gewicht kg 2.050 2.150 2.150
Geremd trekvermogen kg 1.600 1.600 1.600
Koffervolume l 341-448 341-448 341-448

Banden en velgen
Banden (voor- en achteraan) 215/70R16 225/55R18
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ECLIPSE CROSS

Rond de 2.500 door Mitsubishi Motors erkende servicecentra 
in Europa staan tot uw dienst, waar u zich ook bevindt.

PROFESSIONELE SERVICE
Zelfs nieuwe wagens moeten regelmatig worden onder-
houden. Niet alleen om uw mobiliteit te verzekeren, maar 
ook voor uw veiligheid en die van uw passagiers. Bekwame 
vaklui met gespecialiseerde diagnoseapparatuur en originele 
onderdelen staan tot uw dienst in uw erkend Mitsubishi 
Hersteller. U wordt vooraf geïnformeerd over de kosten, 
zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan 
wanneer u uw wagen weer ophaalt.

ORIGINELE MITSUBISHI-ONDERDELEN
Zelfs de kleinste technische gebreken kunnen ongevallen 
veroorzaken. Daarom zijn alle originele Mitsubishi-onderdelen 
ontwikkeld en getest volgens strenge kwaliteitsnormen. 
Wij raden u aan om originele Mitsubishi-onderdelen te 
gebruiken om de veiligheid en de integriteit van uw voertuig 
en uw passagiers te behouden. De originele Mitsubishi-
onderdelen zijn verkrijgbaar bij alle erkende Mitsubishi 
Herstellers. Wij zijn er trots op regelmatig een topscore te 
behalen in enquêtes in verband met servicekwaliteit.

UITGEBREIDE GARANTIE – UITERAARD
Alle nieuwe Mitsubishi’s worden standaard geleverd met 
een totale garantie van 5 jaar of maximum 100.000 km, 
afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De garantie 
tegen perforatie door corrosie dekt doorroesten gedurende 
de eerste 12 jaar, naargelang het model dat u aankoopt. 
De betrouwbaarheidsstatistieken voor Mitsubishi’s zijn 
vlekkeloos, maar in het onwaarschijnlijke geval dat u toch hulp 
nodig zou hebben, kunt u uiteraard rekenen op onze MAP.

MAP – GRATIS BIJSTAND BIJ 
DEFECT
Om te bewijzen dat wij uw mobiliteit 
ter harte nemen en gesterkt door 
de betrouwbaarheid van onze 
voertuigen bieden wij u bij uw 

nieuwe Mitsubishi gratis een MAP-kaart aan die 5 jaar geldig 
blijft. MAP staat voor Mitsubishi Motors Assistance Package 
en met de MAPkaart op zak is uw mobiliteit gegarandeerd 
in meer dan 30 landen over heel Europa. Mocht ooit hulp 
nodig hebben bij defect, ongeval, diefstal of vandalisme – 
waar u ook bent, 24 uur op 24, 7 dagen per week – dan belt 
u gewoon naar het nummer op uw kaart en het probleem 
wordt ter plaatse opgelost. In ernstigere gevallen wordt 
uw wagen naar de dichtstbijzijnde Mitsubishi Hersteller 
gebracht en kunt u aanspraak maken op diensten zoals een 
hotelverblijf, voortzetting van de reis, een vervangwagen en 
de repatriëring van de wagen.

BLIJF OP DE HOOGTE

U I T S T E K E N D E  S E R V I C E  V O O R  Z O R G E L O O S  R I J P L E Z I E R

Facebook /MitsubishiMotorsBeLux

Instagram /MitsubishiMotorsBeLux

Youtube /MitsubishiMotorsBeLux



Beherman Motors nv
Industrieweg 3
B-2880 Bornem
www.mitsubishi-motors.be

Bepaalde uitrustingskenmerken kunnen verschillen van land tot land. Prijzen gelijkvormig met de 
reglementering van het Ministerie van Economische Zaken. Beherman Motors nv/sa - invoerder van 
Mitsubishi-voertuigen - behoudt zich het recht voor deze prijzen, eender welke standaarduitrusting of 
de technische specificaties op elk ogenblik te wijzigen. Gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke 
Mitsubishi-verdeler voor details. Alle rechten voorbehouden. Contractueel niet-bindende afbeeldingen die 
mogelijk afwijken van de uiteindelijke uitrusting.
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