


Впевнена реакція, надійний захист

ВДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА 
ПОВНОГО ПРИВОДУ S-AWC 

 (SUPER-ALL WHEEL CONTROL) 
Здатна підвищити безпеку керування 
автомобілем незалежно від покриття 
дороги завдяки поєднанню. Це 
досягається завдяки поєднанню 
електроннокерованого повного 

привода з системою контролю вектора тяги AYC (Active Yaw Control), яка, 
застосовуючи гальма, оптимально розподіляє крутний момент між лівими та 
правими колесами під час проходження поворотів. Водій самостійно може 
обрати один з чотирьох режимів роботи системи: AWC ECO, NORMAL, SNOW або 
GRAVEL.

AWC ECO
Економічний моноприводний режим, який 
автоматично перемикається на повний 
привод при виявленні проковзування 
коліс.

NORMAL
Забезпечує постійний повний привод, 
самостійно регулюючи розподіл крутного 
моменту.

SNOW
Підвищує стабільність на слизьких 
поверхнях.

GRAVEL
Призначений для ґрунтових доріг та 
бездоріжжя.

ДВИГУНИ
Бензиновий 2,0–літровий двигун з 
системою «MIVEC» ¹ пропонує вдалу 
комбінацію: тиха робота, динамічне 
прискорення, відмінна економія 
пального. Бензиновий 2,4–літровий 
двигун з системою «MIVEC»¹ вразить 
вас своєю потужністю і крутним 
моментом.

Безступенева трансмісія 
«INVECS-III»² (CVT³) 
Двигун Outlander працює у парі з 
покращеним CVT-варіатором, який 
автоматично підлаштовується до 
манери керування водія. Варіатор 
пропонує відмінну ефективність та 
низький рівень споживання пального. 
Також передбачений режим Sport, 
в якому водій самостійно може 
перемикати віртуальні передачі.

ЕЛЕКТРОННОКЕРОВАНИЙ 
ПОВНИЙ ПРИВОД 4WD
Забезпечує неймовірну тягу, 
прохідність та стабільність навіть 
за умов пересіченої місцевості і 
бездоріжжя завдяки його поєднанню 
з Active Stability Control (ASC, Активна 
система стабілізації курсової стійкості). 
Клавіша-селектор Drive Mode 
дозволяє легко обирати найкращий 
режим роботи системи повного 
привода відповідно до умов руху і 
покриття під колесами: 4WD ECO — для 
максимальної паливної економічності 
при русі хорошими сухими дорогами; 
4WD AUTO — для нормальних умов 
руху у будь-яку пору року; 4WD LOCK — 
для руху по пересіченій місцевості, 
бездоріжжі, слизьких ділянках дороги 
(бруд, багно).

¹Інноваційна електронна система керування клапанами «MIVEC» (Mitsubishi Innovative Valve Electron-
ic Control System) — фірмова система регулювання фаз газорозподілу
²Інтелектуальна та інноваційна електронна система керування коробкою перемикань «INVECS-III» 
(Intelligent and Innovative Vehicles Electronic Control System) - електронна система, що адаптує роботу 
автоматичної коробки перемикань, під індивідуальну манеру водіння. Електронний блок керування 
аналізує стиль керування і на підставі цього змінює алгоритм перемикання передач.
³CVT (continuously variable transmission) – це  безступенева трансмісія - коробка перемикань, в якій 
передавальне число змінюється плавно. В режимі ручного вибору передач (Спортивний режим) в 
залежності від комплектації має 6 або 8 фіксованих положень (передач).



Технології для всебічної безпеки

СІМ ПОДУШОК БЕЗПЕКИ
У разі зіткнення сім подушок безпеки допоможуть захистити вас і ваших пасажирів, поглинаючи силу удару. Система включає в 
себе фронтальні подушки безпеки, бічні подушки безпеки, бічні шторки безпеки, подушку безпеки для колін водія.

Примітки
Для отримання детальнішої інформацї стосовно особливостей роботи систем безпеки та спрацювання подушок безпеки, будь ласка, ознайомтеся з 
посібником користувача та інструкціями.
Під час водіння не покладайтеся винятково на роботу цих систем безпеки. Пам’ятайте, що водій несе повну відповідальність за власне безпечне керування 
та дотримання правил дорожнього руху.



Електронні системи та комфорт

Залежно від обраної комплектації Outlander може мати 5 або 7 місць 
для сидіння.



Особливості оснащення

 Зона
підігріву

Вмикач

ЛЮК З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ЕЛЕКТРОПРИВОД ДВЕРЦЯТ 
БАГАЖНИКА

ПІДІГРІВ ЛОБОВОГО СКЛА

LED-ФАРИ (СВІТЛОДІОДНІ 
ПЕРЕДНІ ФАРИ, ХОДОВІ ВОГНІ 
ТА ПРОТИТУМАННІ ФАРИ)

СЕНСОР ДОЩУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ПАРКУВАЛЬНЕ 
ГАЛЬМО З ФУНКЦІЄЮ AUTO HOLD

СИСТЕМА БЕЗКЛЮЧОВОГО 
ДОСТУПУ (KOS) 

ПОПЕРЕКОВА ПІДТРИМКА 
З ЕЛЕКТРОРЕГУЛЮВАННЯМ

ЗАДНІЙ СПОЙЛЕР



Яскраво-срібний металік (U25) Червоний діамантовий перламутр 
(Р62)

Коричневий металік (С06)

Сірий металік (U17) Чорний металік (X42) Білий перламутр (W13)

Темно-синій перламутр (D14) Білий лак (W37)

Примітка: що до актуальних кольорів звертайтеся до найближчого дилера. Обладнання та оснащення, кольори можуть відрізнятися від наведених і 
потребуть уточнення по фактичній наявності в авторизованих дилерів.

Кольори кузова

Зовнішні проекції та габарити

5 сидінь 7 сидінь

5 сидінь 7 сидінь

Всі розміри вказані у міліметрах



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Комплектація Inform (Інформ)/
Invite (Інвайт) Intense (Інтенс) Instyle (Інстайл)/

Ultimate (Алтімейт)

Кількість місць для сидіння 5 5 7

Коробка передач Безступенева трансмісія (CVT)

Тип привода 2WD 4WD

Двигун бензиновий з електронним впорскуванням, «MIVEC»

Об’єм, куб.см 1 998 2 360

Потужність, к.с./об.хв. 145 / 6 000 167 / 6 000

Максимальний обертальний 
момент, Нм/об.хв. 196 / 4 200 222 / 4 100

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата пального, л/100 км

міський цикл 9,6 9,9 10,4

заміський цикл 6,4 6,6 6,8

комбінований цикл 7,5 7,8 8,1

Розгін 0–100 км/год, с 11,4 12 10,5

Максимальна швидкість, км/год 193 188 198

Об’єм паливного бака, л 63 60

Шини 215/70 R16 215/70 R16 225/55 R18

*виміряно Mitsubishi Motors



Розміщена у цьому каталозі інформація про автомобілі ТМ «Mitsubishi», модель «Outlander», вказується лише з метою 
інформування кінцевих споживачів про характеристики вказаної моделі, та не є публічною офертою. Для отримання 
актуальної інформації звертайтеся, будь ласка, до офіційних дилерських центрів Mitsubishi Motors в Україні (актуальний 
перелік яких та графік роботи вказаний на сайті https://mitsubishi-motors.com.ua/). Автомобілі, запасні частини та аксесуари 
на фотозображеннях (зокрема, кольори), розміщених у цьому каталозі можуть відрізнятися від їх реального (фактичного) 
вигляду.

www.mitsubishi-motors.com.ua

Детальніше  
про OUTLANDER

Ціни та комплектації 
OUTLANDER

Огляд 360 
OUTLANDER


