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DRIVE YOUR AMBITION

Niet zomaar een slogan. Al meer dan 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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GA RUWER TERREIN NIET UIT DE WEG

Van het stadscentrum tot epische avonturen op onherbergzaam terrein: uw rijomstandigheden zijn 
soms helemaal niet te voorspellen. Bereid u daarom voor op elke uitdaging. Wat voor weer het ook 
is, de elektronisch gestuurde vierwielaandrijving laat u het indrukwekkende motorvermogen van 
de OUTLANDER ten volle benutten. En de geavanceerde veiligheidstechnologie biedt u complete 
bescherming aan alle zijden, waardoor u ruige omstandigheden met plezier aandurft.

OUTLANDER

Automatische 
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met 5 versnellingen
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VERFRISSENDE STILTE EN KWALITEIT

Rijden met de Outlander is een aangename ervaring door het levendige weggedrag en het 
hoogwaardige vakmanschap. Van de perfect aansluitende deuren tot de verfijnde afwerking van de 
zetels en het instrumentenbord: alle details dragen bij tot je rijplezier en reisvreugde.
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BEVRIJDENDE RUIMTE EN COMFORT

De Outlander omringt jou en je passagiers met comfort. Zelfs de langste ritten zijn verfrissend 
dankzij de royale interieurruimte, de comfortabele zitplaatsen voor maximaal zeven personen 
en hoogwaardige premiummaterialen, zoals echt leder. De achterste zitplaatsen kunnen flexibel 
aangepast worden om aan wijzigende behoeften te voldoen.

ZETELOPSTELLING

De tweede en derde zitrij kunnen gemakkelijk flexibel worden 
aangepast om zowat alle mogelijke combinaties
van passagiers en bagage te vervoeren. Je kunt zelfs alle 
achterste rugleuningen neerklappen om een extreem
grote en vlakke laadvloer te creëren.
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LEVENDIGE PRESTATIES

De Outlander levert de hoogstaande prestaties die u verwacht van een robuuste SUV, met inbegrip 
van krachtige acceleraties en een levendig weggedrag. Waarheen je ook reist, je zult altijd kunnen 
genieten van de troeven van de nieuwe SUV, terwijl je de impact op het milieu tot een minimum 
beperkt dankzij zijn zuinigheid en lage CO2-uitstoot.

MOTOR

De 2.0 liter grote MIVEC-benzinemotor combineert op sensationele wijze geraffineerde prestaties, 
een krachtige acceleratie en een uitstekende zuinigheid.

AWC (ALL WHEEL CONTROL)

Dit geïntegreerde controlesysteem zorgt voor een ongelofelijke trekkracht, een onwrikbare 
stabiliteit en een intuïtief, lineair rijgedrag, zelfs op zwaar terrein, dankzij een optimale combinatie 
van het actieve stabiliteitscontrolesysteem ASC met 4WD en AYC (Active Yaw Control ofte 
actieve giercontrole).

De ‘Drive Mode Selector’ laat u wanneer gewenst gemakkelijk de ideale rijmodus inschakelen: 4WD 
ECO voor een maximale zuinigheid, 4WD AUTO voor normale omstandigheden of 4WD LOCK voor 
ruwe terreinen.
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GERUSTSTELLENDE GEMOEDSRUST

Rijden is aangenamer als je gemoedsrust hebt. In de Outlander kun je erop vertrouwen dat 
gesofisticeerde veiligheidsmaatregelen werden getroffen om jou en je passagiers te beschermen. 
Het gaat hier onder meer om de bijzonder veilige RISE koetswerkstructuur (Reinforced Impact 
Safety Evolution), zeven SRS-airbags en intelligente elektronische functies die frontale botsingen 
helpen te voorkomen

7 SRS-airbags
Bij een botsing worden de inzittenden beschermd door 
zeven airbags die de impactenergie helpen te absorberen. 
Het systeem omvat frontale en laterale airbags, 
gordijnairbags en een knieairbag voor de bestuurder.

Forward Coll ision Mitigation-Systeem (FCM)
Helpt aanrijdingen te voorkomen of schade te
beperken als een aanrijding onvermijdelijk wordt

Blind Spot Warning System (BSW)
Deze technologie houdt met sensoren een gebied tot 
70 meter achter de auto in de gaten. Het waarschuwt 
eerst met een lampje en vervolgens met een 
geluidssignaal voor voertuigen in de dode hoek van 
de spiegels.

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Met behulp van de sensoren van het Blind Spot
Warning System detecteert en waarschuwt de auto de
bestuurder voor naderend dwarsverkeer wanneer je
achterwaarts een parkeerplaats uit rijdt.
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MITSUBISHI CONNECT (SMARTPHONE DISPLAY AUDIO)

Apple CarPlay en Google Android Auto™ hebben geen geheimen voor Mitsubishi Connect. Verbind uw 
compatibele Android smartphone of Apple iPhone met Mitsubishi Connect 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.

*Sommige features of apps zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle landen of alle regio’s. Google Play en het logo van Google Play zijn 
handelsmerken van Google LLC. iPhone en Apple CarPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

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 
gepresenteerd. 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.

Multi-Around View Camera

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

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

1. Bluetooth® telefoonsysteem

2. Handenvri j  s leutelsysteem (Keyless Operation System)

3. Elektr ische handrem met Auto Hold-functie

4. Bi-LED koplampen

5. LED-mistl ichten

6. Elektr isch bedienbare achterklep

7. Elektr isch bediend open dak

OUTLANDER
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OUTLANDER INVITE

STANDAARDUITRUSTING

Exterieur
• 16” lichtmetalen velgen
• Wielkastomlijsting
• Deurgrepen in koetswerkkleur
• Skid plate voor- en achteraan
• Zilverkleurige dakrails
• Halogeen koplampen
• LED-dagrijverlichting
• Mistlichten vooraan met verchroomde omranding
• Ruitenwisser achteraan
• LED-achterlichten
• Elektrisch verstelbare en verwarmbare 

buitenspiegels in koetswerkkleur met 
geïntegreerde richtingaanwijzers en inklapfunctie

• Motorkaplogo “Outlander”

Interieur
• Lederen stuurwiel met stuurwielbediening
• In hoogte en diepte verstelbare stuurkolom
• Verzilverde accenten op de ventilatiemonden en 

deurpanelen
• Verchroomde deurgrepen interieur
• Centrale armsteun voor- en achteraan
• Zonneklep aan bestuurders- en passagierszijde 

vooraan met verlicht make-up spiegeltje, 
afdekklep en tickethouder

• 12V stopcontact op het instrumentenpaneel en in 
de middenconsole

• Bagagecover
• Stoffen interieur zwart
• Onafhankelijk verstelbare zetels (60/40 verdeling) 

op de tweede zetelrij
• Neerklapbare achterbank
• 5 zitplaatsen

Comfort
• Automatische airconditioning met 2 zones
• Licht- en regensensor
• Radio CD/MP3 met 6 luidsprekers met USB-aansluiting
• Bluetooth® met stuurwielbediening
• Zonnebrilhouder (niet in combinatie met open dak)
• Achterruitontwaseming
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Interieurverlichting voor- en achteraan (incl. 

bagageruimte)
• Verlicht handschoenkastje
• Automatic Stop & Go (AS&G)
• Cruise control met stuurwielbediening en 

snelheidsbegrenzer
• Multifunctioneel LCD-kleurenscherm met ECO-

indicator en ECO-score
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Elektrische ruiten met antiklembeveiliging en 

tiptoetsbediening aan bestuurderszijde
• 12V-stekker in de kofferruimte

Veiligheid
• Antiblokkeerremsysteem (ABS) met elektronische 

remkrachtverdeling (EBD) en Remhulpsysteem (BA)
• Hill Start Assist (HSA) systeem
• 7 Airbags (2 frontale, 2 laterale, 2 gordijnairbags, 

knieairbag bestuurder)
• Actieve Stabiliteits en Tractiecontrole (ASTC)
• 3-punts ELR veiligheidsgordels voor- en achteraan 

(vooraan met krachtbegrenzer en gordelspanner)
• Verankeringspunten voor ISOFIX kinderzitjes op de 

2de zetelrij (x2)
• RISE-koetswerk (Reinforced Impact Safety Evolution)
• Emergency Stop Signal systeem (ESS)
• Kindersloten achteraan
• Startonderbreking
• Bandendrukcontrole (TPMS)
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OUTLANDER INTENSE

STANDAARDUITRUSTING (bovenop INVITE)

Exterieur
• 18” lichtmetalen velgen
• Verchroomde gordellijn
• Privacy glass achteraan

Interieur
• Schakelpeddels aan het stuur
• Elektrische parkeerrem met Auto Hold functie

Comfort
• Mitsubishi Connect (Smartphone Display Audio) met 

navigatiemogelijkheid via eigen smartphone
• Digital Audio Broadcast (DAB)
• Achteruitrijcamera
• Parkeersensoren achteraan
• Keyless Operation System: handenvrij 

sleutelsysteem
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OUTLANDER DIAMOND EDITION

STANDAARDUITRUSTING (bovenop INTENSE)

Exterieur
• LED-koplampen met automatische hoogteregeling 

en koplampsproeiers
• LED-mistlichten vooraan
• Dakspoiler achteraan

Interieur
• Halflederen interieur met suède inleg
• Verwarmde voorzetels
• Elektrisch verstelbare bestuurderszetel
• 7 zitplaatsen
• 3-punts ELR veiligheidsgordels voor de derde 

zetelrij (x2)
• Onafhankelijk verschuifbare zetels op de tweede 

zetelrij (60/40 verdeling)
• Opvouwbare/opbergbare/verstelbare derde 

zetelrij (50/50 verdeling)

Comfort
• Mitsubishi Multi Communication System (MMCS) 

navigatiesysteem
• Parkeersensoren vooraan

Veiligheid
• Ultrasonic Misacceleration Mitigation System (UMS)
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OUTLANDER INSTYLE

STANDAARDUITRUSTING (bovenop DIAMOND EDITION)

Exterieur
• Elektrisch bedienbare kofferklep
• Elektrisch bediend open dak met 

antiklembeveiliging

Interieur
• Lederen zetels

Comfort
• Multi Around View Monitor (360° camera)
• Premium audiosysteem Rockford Fosgate® met 9 

luidsprekers
• Verwarmd stuurwiel
• Verwarmde voorruit
• Automatische grootlichten

Veiligheid
• Forward Collision Mitigation (FCM): actieve 

remassistentie met voetgangerdetectie
• Adaptieve Cruise Control (ACC)
• Lane Departure Warning (LDW): rijstrookassistent
• Blind Spot Warning System (BSW): 

dodehoekassistent
• Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
• All Wheel Control (AWC) vierwielaandrijving
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KOETSWERKKLEUREN

BEKLEDINGEN

Premium stof zwart
> Outlander Invite 
> Outlander Intense

Halflederen zetels met suède inleg zwart
> Outlander Diamond Edition

Leder zwart
> Outlander Instyle

OUTLANDER

TECHNISCHE SPECIFICATIES

2.0 liter
2WD 4WD

Manuele versnellingsbak 
met 5 versnellingen

Automatische 
versnellingsbak (CVT)(1)

Automatische 
versnellingsbak (CVT)(1)

Automatische 
versnellingsbak (CVT)(1)

5 zitplaatsen 5 zitplaatsen 7 zitplaatsen 7 zitplaatsen
GF7WXNSXL6 GF7WXTHXL GF7WXTXXL6 GF7WXTXXZL6

INVITE • - - -
INTENSE - • - -
BUSINESS EDITION - - - -
DIAMOND EDITION - - • -
INSTYLE - - - •

Motor
Type 2.0 liter 16 kleppen SOHC MIVEC
Cilinderinhoud   cc 1.998
Injectiesysteem ECI-MULTI
Uitstootnorm Euro 6d-TEMP
Max. vermogen (EEC net) kW(pk) / t/min 110(150)/6.000
Max. koppel (EEC net) Nm / t/min 195/4.200

Brandstofsysteem
Brandstoftype Benzine (RON95) Benzine (RON95)
Inhoud brandstoftank liter 63 60

Transmissie

Koppeling
Enkele droge plaat met 
hydraulische activator, 

zelfregelend
- - -

Prestaties
Acceleratie(2) (0-100 km/u) sec. 10,9 12,1 12,1 13,3
Topsnelheid(3) km/u 190 192 192 190
Brandstofverbruik(2) 

Gecombineerde cyclus (NEDC) liter/100km 7,3 7,1 7,1 7,5
CO2 gecombineerde cyclus (NEDC) g/km 167 163 163 171
Gecombineerde cyclus (WLTP) liter/100km 7,7 8,1 8,1 8,7
CO2 gecombineerde cyclus (WLTP) g/km 173 184 184 196

Ophanging
Vooraan MacPherson-veerpoten
Achteraan  Multilink achteras

Remmen
Vooraan Geventileerde schijven
Achteraan Volle schijven

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

Belasting
Leeggewicht kg 1.410 1.445 1.475 1.540
Maximaal toelaatbaar gewicht kg 1.900 1.980 2.160 2.225
Geremd trekvermogen kg 1.600 1.600 1.600 1.600
Ongeremd trekvermogen kg 745 750 750 750
Koffervolume l 550 - 1.754 550 - 1.754 145 - 1.608 141 - 1.613

Banden en velgen
Banden (voor- en achteraan) 215/70R16 (16”) 225/55R18 (18”)

(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.

Sterling Silver Metallic [U25] Quartz Brown Metallic [C06] Silky White Pearl [W13]

Titanium Grey Metallic [U17]

Orient Red Metallic [P26]

Amethyst Black Pearl [X42] Polar White Solid [W37] Tanzanite blue [D14]

AFMETINGEN

2726


