PAJERO

LEGENDARISCH
De Pajero heeft een ongeëvenaard
4x4-verleden: hij stamt rechtstreeks
af van de succesrijke Dakarbolides, die grote overwinningen
en wereldrecords op hun
naam schreven. De Pajero
weerspiegelt zijn omgeving
en verlegt grenzen. Met
zijn scherp omlijnde en
prachtig getekende
verchroomde
radiatorrooster kun
je er niet naast
kijken.
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LUXUEUS
Zodra je achter het stuur zit, in de
zachte, luxueuze lederen zetel
met armsteun, hoog boven
alle andere weggebruikers,
geniet je van een imposant
en indrukwekkend zicht
rondom.
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STIJL EN RUIMTE
Op welke zetelrij u ook plaatsneemt
in de Pajero, u hebt voldoende plaats
om u uit te strekken en ontspannen
van de reis te genieten.

Veelzijdige opbergmogelijkheden
Dankzij zijn moduleerbare zitplaatsen kan u de Pajero transformeren van een luxueuze zevenzitter
voor het hele gezin of vijfpersoonsterreinwagen tot een praktisch voertuig met twee zitplaatsen. De
Fold 2 Hide-zetels op de derde zitrij kan u snel onder de vloer wegklappen om een grote bagageruimte
te creëren met een vlakke laadvloer. Deze zetels kunnen ook verwijderd worden, zodat je ook de
laadruimte onder de vloer kunt benutten. De tweede zitrij is asymmetrisch (60/40) opgedeeld en kan
tegen de voorzetels opgeklapt worden om nog meer ruimte vrij te maken.

7 zitplaatsen

Maximale opbergruimte

Rockford® Fosgate Premium Audio systeem
In het midden van de infotainmentconsole zit de premium Rockford® Acoustic Designgeluidsinstallatie, die speciaal voor de Pajero 5-deurs werd ontwikkeld door de Rockford Corporation.
Deze installatie biedt een spectaculaire geluidskwaliteit, 860 watt vermogen en 12 optimaal
geplaatste luidsprekers. Een krachtige subwoofer achterin zorgt voor een diepe en krachtige bas,
terwijl de overige 11 premiumspeakers een rijk stereogeluid verspreiden.

Rockford® Fosgate Premium Audio systeem
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KRACHT EN PRESTATIES
De Pajero vereist een motor die
voldoende vermogen en spierkracht in
huis heeft om elk terrein te veroveren,
hoe uitdagend ook. De Pajero is niet
alleen krachtiger, maar ook sneller
en stiller.

3.2 DI-D dieselmotor
Deze geavanceerde 3,2 liter DI-D dieselmotor met directe injectie via een common rail verschaft
de Pajero de power om overal te komen, snel, vlot en stil. Hij is steeds gelinkt aan een automatische
versnellingsbak.

3.500 kg sleepvermogen
De Pajero heeft voldoende vermogen en spierkracht om zwaar terrein te overwinnen of moeiteloos
een aanhangergewicht tot 3.500 kg te slepen. (Instyle 5-deurs)

Geavanceerde onafhankelijke ophanging rondom
Een voorwielophanging met dubbele driehoeken en een multilinkachteras, beide met schroefveren,
zorgen ervoor dat elk wiel onafhankelijk beweegt ten opzichte van het wiel aan de overzijde op
dezelfde as. Dit resulteert in voorbeeldig rijcomfort en een betrouwbaar weggedrag op elk mogelijk
type van terrein.

INVECS-II met sportmodus
De intelligente 5-trapsautomaat van de Pajero kreeg de naam Intelligent and Innovative Vehicle
Electronic Control System (INVECS-II). Met de hendel in de sportmodus hoeft u hem enkel in de
gewenste richting aan te stoten om snel en soepel te schakelen.
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DE OFF-ROADGRENZEN
VERKENNEN
De superieure oprijhoek van de
Pajero is van onschatbare waarde
op moeilijk, ruw terrein, en onze
legendarische Super Select 4WDtechnologie stelt de Pajero in
staat om u nagenoeg overal
heen en terug te brengen.

AWC (All Wheel Control)
AWC is meer dan een technologie: het is onze filosofie. Het bundelt een brede waaier aan
innovatieve systemen tot een geïntegreerd prestatie- en controlenetwerk, dat borg staat voor een
nauwkeurige tractie-, vermogens- en slipcontrole voor elk wiel afzonderlijk zodat de bestuurder
altijd en overal zijn auto beheerst, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden.

Achterdifferentieel met vergrendeling
Voor werkelijk extreme omstandigheden kunt u het achterdifferentieel vergrendelen zodat de
2 achterwielen evenveel vermogen ontvangen.

Deze cijfers gelden voor de 3-deurs modellen.

Super Select 4WD (SS4-II)
SS4-II is het meest indrukwekkende en geavanceerde 4x4-systeem dat we ooit hebben ontwikkeld.
Tot een snelheid van 100 km/h kunt u al rijdende omschakelen van de brandstofbesparende
2WD-modus naar 4WD – ideaal wanneer het wegdek er plots glad bijligt. Wanneer de weg in een
hindernissenparcours verandert, kunt u het middendifferentieel vergrendelen om het vermogen
gelijkmatig over de assen te verdelen en de tractie te maximaliseren.
Voor de ultieme offroaduitdagingen is er bovendien de lage overbrengingsverhouding, die het
motorremvermogen in elke versnelling haast verdubbelt. Dankzij deze korte versnellingen kan de
Pajero met het grootste gemak overweg met erg steile hellingen, diepe sneeuw en zware modder.

2H
Voor normale
rijomstandigheden.

4H
Voor slechte wegen en
gevaarlijke rijomstandigheden.

4HLc
Voor ruw terrein met
weinig grip.

4LLC
Voor steile hellingen, modder,
zand, diepe sneeuw, enzovoort.
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VEILIGHEID
De Pajero oogt niet alleen
veilig en robuust, maar hij is
het ook. Met zijn versterkte
zelfdragende koetswerk en zijn
talloze veiligheidsvoorzieningen
zorgt de Pajero ervoor dat je
ongeschonden je bestemming
bereikt.

RISE-koetswerkstructuur
RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) bestaat
uit een bijzonder stijf passagierscompartiment
en een motorcompartiment dat bij een frontale
impact zo veel mogelijk energie opslorpt.

Airbags
Bij een aanrijding worden de inzittenden van de
Pajero beschermd door tweefasige frontale
airbags, maar ook door zij- en gordijnairbags.

Active Stability Control (ASC)
Als wielen grip verliezen op gladde bodem of
in bochten, regelt het ASC automatisch het
motorvermogen en oefent het remkracht uit op de
juiste wielen om de controle te helpen bewaren en
een slip te voorkomen.

Automatische grootlicht assistent
Deze geïntegreerde camerasensor speurt
constant naar koplampen en achterlichten van
tegen- en voorliggers. Als de camerasensor een
tegenligger opmerkt, schakelt het automatische
grootlichtsysteem meteen over op dimlicht.

Multi-Mode ABS
Het antiblokkeersysteem met elektronische
remkrachtverdeling (EBD) verdeelt de remkracht
gelijkmatig en doeltreffend over de vier wielen,
ongeacht het aantal inzittenden, het gewicht van
de lading en de staat van de weg.

Automatisch dimmende
achteruitkijkspiegel
Deze spiegel voorkomt verblinding door de
koplampen van wagens achter u, zodat het zicht
en de veiligheid niet in het gedrang komen.
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TECHNOLOGIE
Bij Mitsubishi investeren we niet alleen
in baanbrekende technologieën,
maar ook in voorzieningen die het
dagelijkse leven aangenamer,
veiliger en overzichtelijker maken.
Zelfs in die mate dat je ze al snel
niet meer zou kunnen missen.

SD-Navigatiesysteem
Het indrukwekkende SD-navigatiesysteem geeft
je stapsgewijs heldere aanwijzingen die worden
weergegeven op het 7” aanraakscherm.

Achteruitrijcamera
De achteruitrijcamera geeft u een goed zicht
achter de auto, terwijl u met behulp van grafische
lijnen de achterwaartse koers van de wagen kunt
inschatten.

Automatische airconditioning
vooraan en manuele
airconditioning achterin
Het krachtige klimaatregelingssysteem biedt
de mogelijkheid om de temperatuur voor- en
achteraan apart in te stellen

Xenon-koplampen met
LED-dagrijlichten
De geavanceerde Xenon-koplampen bevatten
LED-dagrijlichten voor extra veiligheid zowel ‘s
nachts als overdag.

Bluetooth handsfree
Veilig contact houden met de handenvrijkit.
Koppel uw Bluetooth® compatibele gsm en u kunt
de nummerkiezer met spraakbesturing gebruiken
zonder de handen van het stuurwiel te nemen.

Parkeersensoren achteraan
Parkeer veilig en snel door de 4 parkeersensoren
achteraan.
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STANDAARDUITRUSTING

INVITE (3-deurs & 5-deurs)
EXTERIEUR

COMFORT

Xenon koplampen met automatische hoogteverstelling
Koplampsproeiers
LED-dagrijlichten
Mistlichten vooraan
Schaduwband op voorruit
Ruitenwisser met 2 snelheden, variabel interval en ruitensproeiers
Ruitenwisser achteraan met intervalfunctie
Lichtmetalen velgen 17” met 265/65R17 banden en identiek
reservewiel
Chromen grille vooraan
Voor- en achterbumper in koetswerkkleur

Boordcomputer
Stuurbekrachtiging en kantelbare stuurkolom
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Elektrische ramen voor- en achteraan met anti-klembeveiliging
Automatische airconditioning
Radio CD/MP3 met 6 luidsprekers
USB-aansluiting
Achteruitkijkspiegel met dag- en nachtstand

INTERIEUR
12-volt stekker vooraan, in middenconsole en achteraan
Zonneklep aan bestuurders- en passagierszijde met
make-upspiegel en tickethouder
Urethaan stuurwiel met 4 spaken
In de hoogte verstelbare hoofdsteunen (x2) vooraan
Verstelbare centrale armsteun vooraan met 2 bekerhouders
Tweedelige achterbank (60/40) van de tweede zetelrij
Verstelbare rugleuning van de tweede zetelrij
In de hoogte verstelbare hoofdsteunen (x3) op de tweede zetelrij
Wegklapbare en verwijderbare derde zetelrij (5-deurs)
Hoofdsteunen (x2) op de derde zetelrij (5-deurs)

VEILIGHEID
Multi-mode antiblokkeerremsysteem (ABS) met elektronische
remkrachtverdeling (EBD) en rembekrachtiger
Actieve Stabiliteits- en Tractiecontrole (ASTC)
met remhulpsysteem (BA)
Elektronische startonderbreking
Tweefasige frontale airbags voor bestuurder en voorpassagier
(uitschakelbaar aan passagierszijde)
3-punts ELR-veiligheidsgordels vooraan (x2) met
krachtbegrenzer en gordelspanners (x2)
In hoogte verstelbare veiligheidsgordels vooraan
3-punts ELR veiligheidsgordels tweede rij (x3)
Verankeringspunten voor ISOFIX-kinderzitjes achteraan
(voor tweede zetelrij)
Bandendrukcontrole (TPMS)
Super Select 4WD-systeem (SS4-II)
Middendifferentieel met vergrendeling
Achterdifferentieel met vergrendeling
SRS zijairbags voor bestuurder en voorpassagier
Gordijnairbags voor eerste en tweede zetelrij

Model getoond met accessoires
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STANDAARDUITRUSTING

UNLIMITED EDITION (bovenop Invite) (3-deurs & 5-deurs)
EXTERIEUR

COMFORT

Lichtmetalen velgen 18” met 265/60R18 banden en identiek
reservewiel met lichtmetalen velg
Dakrails
Privacy glass achteraan

Cruise control
Mitsubishi Multi Communication System met SD navigatie
(SD-kaart, touchscreen) en achteruitrijcamera
Mitsubishi Power Sound Systeem met 420W en 8 luidsprekers
(3-deurs)
Rockford Acoustic Design™ premium audiosysteem met 860W
en 12 luidsprekers (5-deurs)
Bluetooth® telefoonsysteem met spraakherkenning en
stuurwielbediening
Licht & regensensor

INTERIEUR
Interieurpakket ‘Luxe’ (verchroomde deurgrepen, uittrekbare
zonneklep aan bestuurders- en passagierszijde met
verlichte make-upspiegel en tickethouder, zelfdimmende
achteruitkijkspiegel)
Met leder beklede versnellingspookknop
Lederen stuurwiel met 4 spaken en stuurwielbediening
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STANDAARDUITRUSTING

INSTYLE (bovenop Unlimited Edition)
EXTERIEUR

COMFORT

Elektrisch bediend schuif- en kanteldak met antiklembeveiliging
Zijtreden

Parkeersensoren achteraan
Ruitenwisserontdooiing
Grootlichtassistent (Auto High Beam)
Manuele airconditioning achteraan (5-deurs)
Digital Audio Broadcast

INTERIEUR
Lederen zetels, 5-voudig elektrisch verstelbaar voor
bestuurder, met zetelverwarming vooraan (3-deurs)
Lederen zetels, 5-voudig elektrisch verstelbaar voor
bestuurder, 4-voudig voor passagier, met zetelverwarming
vooraan (5-deurs)
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KOETSWERKKLEUREN /
ZETELBEKLEDING

Cool Silver (A31)

Silky White (W23)

Medium Red (P17)

Eiger Grey (U19)

White (W37)

Fairway Green (F15)

Diamond Black (X37)

Deep Bronze (C18)

Stof - Zwart

Leder - Zwart

Leder - Beige

Beschikbaar op: Invite
en Unlimited Edition

Beschikbaar op: Instyle

Beschikbaar op: Instyle (5-deurs)
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Pajero
3-DEURS

5-DEURS
3.2L DI-D 4WD
5AT

Invite
Unlimited Edition
Instyle

●
●
●

Motor
Type
Cilinderinhoud
Uitstootnorm
Max. vermogen (EEC net) (kW(pk) / t/min)
Max. koppel (EEC net) (Nm / t/min )
Brandstoftype
Inhoud brandstoftank (liter)
Prestaties
Acceleratie (0-100km/u) (seconden)
Topsnelheid (km/u)
Brandstofverbruik*
Gecombineerd (l/100 km)
CO 2-uitstoot (gecombineerd) (g/km)
Ophanging
Vooraan
Achteraan
Remmen
Vooraan
Achteraan
Stuurinrichting
Type
Minimum draaicirkel (m)
Afmetingen
Lengte (mm)
Breedte (mm)
Hoogte (mm)
Wielbasis (mm)
Offroad
Klimhoek (graden)
Oprijhoek (graden)
Afloophoek (graden)
Afrijhoek (graden)
Hellingshoek (graden)
Doorwaadbare diepte (mm)
Gewichten
Zitplaatsen
Ongeremd trekvermogen (kg)
Geremd trekvermogen (kg)
Leeggewicht (kg)
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg)
Koffervolume min-max (l)
Maximale dakbelasting (kg)

●
●
●

DOHC 16 kleppen, 4-cylinder in lijn, turbodiesel met intercooler
3.200
Euro 6b
140 (190)/3.500
441/2.000
Diesel
69
88
10,4
180

11,1
180

9,0
238

9,3
245

Dubbele onafhankelijke vorkvormige wieldraagarm met schroefveren en stabilisatorstang
Multilink met schroefveren en stabilisatorstang
16" geventileerde schijven, 2 zuigers
16" geventileerde trommel-in-schijfremmen

17" geventileerde schijven, 4 zuigers
17" geventileerde trommel-in-schijfremmen

Tandheugelstuurinrichting (bekrachtigd)
5,3

Tandheugelstuurinrichting (bekrachtigd)
5,7

4.385
1.845
1.840 (1.870 met dakrails)
2.545

4.900
1.875
1.860 (1.890 met dakrails)
2.780

35,0
34,6
24,1
34,3
45,0
700

35,0
34,5
22,2
24,5
45,0
700

5
750
2.800 (3.000 met 18" velgen)
2.085 - 2.185
2.665
415 - 1.120
100

7
750
3.300 (3.500 met 18” velgen)
2.265 -2.375
3.030
215 - 1.790
100

* Gemeten door Mitsubishi Motors Corporation.
Opmerking: deze specificaties kunnen veranderen zonder voorafgaandelijke waarschuwing.
Raadpleeg uw lokale Mitsubishi-verdeler voor gedetailleerde informatie.

AFMETINGEN

1,830

765

1,560
1,875

2,545
4,385

1,075
790

895
210
765

1,560
1,875

2,545
4,385

1,875
1,560
1,875

910

955

715

790

895
210

715

1,830

1,840
1,870
1,870 met roofrails

3-DEURS

1,840

910

955

1,560

1,075

955
765

916

2,780
4,900
895

860
1,355

820

210
1,570
1,875

765

2,780
4,900

1,875
1,570

1,890

1,570
1,875

1,875

820

895
210

731

860

1,355

731

916
2,535

1,860

955

1,860
1,890 met roofrails

2,535

5-DEURS

1,570
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RECYCLAGE VAN OUDE VOERTUIGEN
Het is onze plicht om het milieu te beschermen.
Mitsubishi Motors ontwerpt en produceert voertuigen en componenten
van hoge kwaliteit om u als klant een voertuig met een lange levensduur te
bieden, en om uitstekende diensten te bieden om uw voertuig in optimale
staat te houden. We hebben het grootste respect voor het milieu en
gebruiken materialen die kunnen worden gerecycleerd en hergebruikt
wanneer uw Mitsubishi aan het einde van zijn nuttige levensduur is gekomen.
Na een lange levensduur nemen we uw auto terug en recycleren we hem op
een milieuvriendelijke manier in overeenstemming met de Europese Richtlijn
betreffende autowrakken en de nationale wettelijke bepalingen.
Alle voertuigen van Mitsubishi Motors (tot een MTM van 3,5 ton) die na
1 juli 2002 werden verkocht, worden gratis van de laatste eigenaar
teruggenomen op één van de speciale terugnamepunten, op voorwaarde dat
het voertuig nog voorzien is van alle belangrijke componenten en geen afval
bevat. Vanaf 1 januari 2007 geldt dit voor alle voertuigen van Mitsubishi
Motors ongeacht de datum van verkoop. Om ervoor te zorgen dat uw
voertuig op een milieuvriendelijke manier wordt gerecycleerd, is een net

van terugnamepunten voorzien waar afgedankte voertuigen van Mitsubishi
Motors kunnen worden ingeleverd. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden
voor recyclage van voertuigen en voertuigcomponenten continu geëvalueerd
en verbeterd om in de toekomst nog hogere recyclagepercentages mogelijk
te maken.
De Europese Richtlijn betreffende autowrakken en de gratis terugname van
autowrakken geldt in alle lidstaten van de Europese Unie. De opname van
de Richtlijn betreffende afgedankte voertuigen in de nationale wetgeving
van elke lidstaat is op het ogenblik van het verschijnen van deze publicatie
misschien nog niet voltooid.
Meer informatie vindt u op www.mitsubishi-motors-europe.com. Selecteer
de website van het Mitsubishi Motors servicenetwerk in uw land, of bel
het nationale Mitsubishi Motors Customer Assistance Center voor meer
gegevens.

UITSTEKENDE SERVICE VOOR ZORGELOOS RIJPLEZIER
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 onderhouden. 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 Mitsubishionderdelen 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 (behalve i-MiEV) 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 u 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.
DRIVESTYLE
Accessoires van Mitsubishi Motors – allemaal hebben ze “Drivestyle”.
Zij vormen de perfecte producten voor de eigenheid van uw wagen.
Het is de stijl die bij de sensatie past.
Vraag uw erkend Mitsubishi Hersteller naar de brochure Drivestyle
voor meer gedetailleerde informatie.

Beherman Motors nv
Industrieweg 3
B-2880 Bornem
www.mitsubishi.be
Ondernemingsnummer: BE 0479.367.565
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 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.
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