4WD in EV
Preplet dveh zgodb, ki vas
popelje v novo prihodnost.

Tehnologija 4WD, ki osvaja na mednarodnih relijih, ob hudi konkurenci na
svetovnem prizorišču ves čas napreduje.
Ob nenehnem razvijanju vrhunskih tehnologij in dosežkov je tehnologija EV
v panogi v ospredju.
Dve zgodbi MITSUBISHI MOTORS sta se združili in ustvarili skupno
prihodnost.
ECLIPSE CROSS je edinstven crossover SUV z lepim in prefinjenim slogom.
Nastopil je čas za vožnjo v boljšo prihodnost.
Opomba: Nekatera oprema se na trgih lahko razlikuje. O podrobnostih se posvetujte s svojim lokalnim prodajalcem.
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Opomba: Nekatera oprema se na trgih lahko razlikuje. O podrobnostih se posvetujte s svojim lokalnim prodajalcem.

03
04

VZNEMIRLJIV DIZAJN

Drzen, a eleganten.
Videz, ki v vas vzbudi željo po vožnji.

Opomba: Nekatera oprema se na trgih lahko razlikuje. O podrobnostih se posvetujte s svojim lokalnim prodajalcem.

SKLADEN DIZAJN

Brezhiben dizajn, ki daje lepoto
vsakdanjemu življenju.
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S‑AWC

Vozi vas, kamor želite in na kakršni koli cesti.

S-AWC zagotavlja okretnost, ki je potrebna v vseh okoliščinah.
Dvomotorni sistem 4WD PHEV zagotavlja udobnejšo vožnjo.
S-AWC (Super-All Wheel Control) je edinstven
integrirani sistem za nadzor dinamike vozila
MITSUBISHI MOTORS, ki z optimalnim nadzorom
pogonske in zavorne sile vseh štirih koles dosega
odlično okretnost in visoko stabilnost pri vožnji ter
zagotavlja enakomerno vozno zmogljivost na cesti v
vseh razmerah.

Način pogona

Način NORMAL

[Asfaltirane suhe/
mokre ceste]

Način SNOW

[Ceste, pokrite s snegom]

Opomba: Nekatera oprema se na trgih lahko razlikuje. O podrobnostih se posvetujte s svojim lokalnim prodajalcem.

Način GRAVEL
[Grobe ceste]

Način TARMAC

[Vijugaste ceste (suhe)]
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Optimizirana togost karoserije, vzmetenje in porazdelitev teže
za dobro vodljivost in stabilno vožnjo.
ECLIPSE CROSS ima zelo tog okvir karoserije in velike blažilnike, ki so
optimizirani za visoke vozne zmogljivosti in odlično udobje pri vožnji.
Poleg tega ima model PHEV nizko težišče in optimizirano porazdelitev
teže, saj je pogonska baterija nameščena na optimalnem mestu pod
kabino, kar je razlog za še boljšo vodljivost in stabilnost.

PRIKLJUČNI HIBRIDNI SISTEM EV

Energija, ki traja. Želeli se boste odpraviti kamor koli.

Tekoča in udobna vožnja EV.
Sistem PHEV, ki je tišji in vas popelje dlje.
PHEV sistem je opremljen z lahkima a zmogljivima elektromotorjema
na sprednjih in zadnjih kolesih. Omogoča gladko in udobno vožnjo
z odzivnim in zmogljivim speljevanjem in pospeševanjem, ki jo
lahko omogoča samo sistem z elektromotornim pogonom. Vozilo
v glavnem deluje na električni pogon, vendar lahko preklopi tudi na
napajanje z bencinskim motorjem, kar je odvisno od stanja baterije
in voznih pogojev. Tako lahko uživate v vožnji in vam ni treba skrbeti
glede stanja pogonske baterije (preostale zmogljivosti akumulatorja).

Pogon EV

Hibridni pogon

Način pogona EV

Serijski hibridni način

Vzporedni hibridni način

Tiha in čista vožnja EV
je kot nalašč za vožnjo
z nižjo do srednjo hi
trostjo v mestnem ob
močju.

Pri pospeševanju ali vožnji
navkreber se bencinski motor uporablja za proizvodnjo
energije, ko vozilo deluje na
elektromotorni pogon.

Pri visoki hitrosti, kot je prehitevanje vozil na avtocesti, avtomobil delujejo s pogonom bencinskega motorja, elektromotor pa
nudi dodatno moč.

*1: Čas polnjenja od najnižjega stanja na lestvici prikaza preostale zmogljivosti baterije. *2: Ko je največji izhodni tok hitre polnilne postaje 60 A ali višji. V primeru hitrega polnjenja se polnjenje samodejno ne ustavi,
dokler baterija ni skoraj polna ali dokler ne preteče 60 minut. Kljub temu se polnjenje lahko samodejno ustavi, če so pogoji za zaustavitev (čas polnjenja in količina polnjenja) nastavljeni na hitro polnilno postajo. Za
običajno polnjenje potrebujete posebno napeljavo za električna vozila in vtičnico za polnjenje EV. Za pogoje polnjenja s polnilnim mestom vprašajte na polnilni postaji. Čas polnjenja je le okviren in se razlikuje glede na
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Modele PHEV je mogoče polniti doma ali na poti.
Za redno polnjenje preprosto priključite vozilo na polnilno vtičnico EV s posebnim
polnilnim kablom.
Mesta za hitro polnjenje vam omogočajo hitro polnjenje med hitrim postankom.
Kako polniti
Ocenjen čas
polnjenja*1

Običajno polnjenje
230 V (8 A)
Približno

7 ur

230 V (10 A)
Približno

6 ur

Hitro polnjenje
230 V (16 A)
Približno

4 ure

Pribl.

25 min.

(80% polnjenja)*2

temperaturo okolice in specifikacije hitrega polnilnika. Ob pogonu z izmeničnim tokom se benc. motor samodejno zažene in začne polniti akumulator, ko je napolnjenost akumulatorja nizka. Če se motor zažene,
ko je vozilo ustavljeno, lahko krši pravila izklopa motorja v prostem teku. Opomba: Na stranke z napravami, kot so vsadni srčni spodbujevalniki in druge medicinske naprave, lahko vplivajo radijski valovi. Za več
informacij se obrnite na naše prodajno osebje.

NOTRANJOST

Užitek in enostavnost uporabe sta neskončna.

Kokpit, ki naravno poveča zbranost med vožnjo.

Dvižni zaslon s podatki (HUD)

Dvižni zaslon s podatki vam omogoča
hiter pregled informacij o vožnji in
opozoril.
Okolje, ki spominja na zelo funkcionalno
pilotsko kabino letala, naravno
povečuje sposobnost osredotočanja
na vožnjo.

Opomba: Nekatera oprema se na trgih lahko razlikuje. O podrobnostih se posvetujte s svojim lokalnim prodajalcem.

Prostoren prtljažni prostor, enostaven za uporabo.

1
2
3

ECLIPSE CROSS je na voljo
s priročnim prtljažnim
prostorom, v katerem je
dovolj prostora za do tri
9,5-palčne torbe za golf,
tudi če so zadnji sedeži
zasedeni. *1
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Udobni sedeži za vse potnike.
1

Prtljažni prostor:

2

Širina prtljažnega prostora (najmanj):

3

Širina prtljažnega prostora (največ):

pribl. 1.540 mm*2 (z dvema potnikoma)
pribl. 1.000 mm
pribl. 1.260 mm

Interne meritve

Zadnji sedeži so opremljeni s funkcijo nagiba v 9 položajih,
ki jih je mogoče nastaviti po želji potnika.
Voznikov in sovoznikov sedež sta ogrevana, voznikov je
opremljen z električnim upravljanjem.
Poleg tega so pri modelih, opremljenih z usnjenimi sedeži,
na voljo tudi ogrevani sedeži na obeh bočnih zadnjih
sedežih. Uživanje v udobju na dolgih vožnjah.

*1: Torbe za golf morda se ne prilegajo, odvisno od njihove oblike.
*2: Z zloženim zadnjim sedežem, od zgornjega dela naslonjala sprednjega sedeža do prtljažnih vrat.

NAVIGACIJA / AVDIO

Povežite se z avtomobilom. Uživajte na vaš način.
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Povezava Smartphone-link Display Audio [SDA]* z različnimi funkcijami za prijetnejšo vožnjo.
20-centimetrski zaslon ponuja različne funkcije, vključno z navigacijo,
nadzorom okolice vozila, Apple CarPlay, in Android AutoTM, z vgrajeno
navigacijo pametnega telefona. Povezuje vas z vašim avtomobilom in naredi
prostor bolj oseben in izkušnjo vožnje bolj prijetno.
ZEMLJEVIDI GLASBA
TELEFON Siri
SPOROČILA APLIKACIJE
Google, Android, Android Auto in druge povezane znamke so zaščitene trgovske znamke Google LLC.
Apple, Siri, in Apple CarPlay so zaščitene trgovske znamke Apple Inc., registrirane v Združenih državah Amerike in drugih državah.

*: Naše prodajno osebje vprašajte o združljivih modelih pametnih telefonov.

ZEMLJEVIDI GLASBA
TELEFON GLASOVNI NADZOR
SPOROČILA APLIKACIJE

Prizadevanje po nežnem in udobnem zvoku z MITSUBISHI POWER SOUND SISTEMOM.
MITSUBISHI POWER SOUND SISTEM vključuje ojačevalnik in
zvočnike, posebej zasnovane za ECLIPSE CROSS.
Z optimizacijo akustike glede na obliko notranjosti in položaj
zvočnikov je bil dosežen zanosen, svež in udoben zvok.

Opomba: Nekatera oprema se na trgih lahko razlikuje. O podrobnostih se posvetujte s svojim lokalnim prodajalcem.

VARNOST

Brezskrbnost, ki vam daje moč
naslednjega koraka.

Front camera

Front camera

Left

Left
camera
camera

Right
camera

Right
camera

Rear camera
Rear camera

Tehnologija varnosti na vseh področjih
Občutek varnosti naredi vožnjo zabavno. ECLIPSE CROSS
je opremljen z varnostnimi funkcijami, ki zaznajo tveganje
nesreče in obvestijo voznika ter so mu v podporo varni vožnji
ter so mu v pomoč pri preprečevanju, izogibanju ali ublažitvi
škode.

Sistem blaženja naletov spredaj FCM
Opozorilo na zapuščanje voznega pasu LDW
Aktivni tempomat ACC
Samodejne dolge luči AHB
Ultrazvočni sistem za blaženje nenamernega pospeševanja UMS
Opozorilo na mrtvi kot BSW s pomočjo menjave voznega pasu LCA
Opozorilo na prečni promet za vozilom RCTA
Nadzor okolice s pomočjo kamer

Opomba: Nekatera oprema se na trgih lahko razlikuje. O podrobnostih se posvetujte s svojim lokalnim prodajalcem.
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Opomba: FCM: Funkciji zaznavanja in nadzora sistema blaženja naletov spredaj [FCM] sta samo dopolnilni in ne moreta preprečiti trčenj v vseh okoliščinah. FCM deluje, ko je drugo vozilo pred vašim vozilom. FCM je zasnovan tudi za
zaznavanje pešcev, vendar jih sistem morda v nekaterih situacijah ne bo zaznal ali pa se ne bo sprožil. Samodejno zaviranje se sproži zaradi vozila spredaj, ko vaše vozilo potuje s hitrostjo pribl. 5–80 km/h (če je vaše vozilo opremljeno
s ACC) in zaradi pešca spredaj pri hitrosti vozila pribl. 5–65 km/h. Ker FCM nima funkcije vzdrževanja zaviranja, se zavora sprosti približno 2 sekundi po zaustavitvi. Da voznik prepreči nadaljnje premikanje vozila, mora pritisniti in zadržati
pritisk na zavorni pedal. V nekaterih primerih se FCM morda ne bo sprožil, če voznik, da bi se izognil nesreči, ukrepa s krmiljenjem ali pospeševanjem. ACC: Zmožnosti zaznavanja in nadzora prilagodljivega tempomata [ACC] so le dopolnilo.
ACC v nekaterih primerih morda ne bo vklopil. Sistem morda ne zazna pravilno dejanskih okoliščin, odvisno od vrste vozila pred vami in okoliščin, vremenskih pogojev in voznih razmer. Dodatno sistem morda ne bo sposoben
v dovolj veliki meri zavirati pri nenadnem zaviranju vozila spredaj ali ko drugo vozilo izsili prednost, tako se vaše vozilo približa sprednjemu vozilu. LDW: Sistem ni zasnovan za zmanjšanje nevarnosti, povezane s tem,
da voznik ni dovolj pozoren na dogajanje spredaj (nekaj mu pritegne pozornost ob strani, nezbranost ipd.), ali slabe vidljivosti zaradi vremena, ipd. Zasnovan je za zaznavanje voznega pasu pri hitrosti približno 65 km/
h ali višji, zato pravilno upravljajte vozilo in vozite varno. Sistem v nekaterih okoliščinah morda ni sposoben pravilno prepoznati voznih pasov. RCTA: Ne zanašajte se samo na ta sistem, ki v določenih pogojih morda ne
zazna vseh premikajočih se vozil. BSW: Funkcija zaznavanja in nadzora opozorila na mrtvi kot [BSW] je samo dopolnilna in vas v vsaki situaciji ne opozarja na mrtvi zorni kot. BSW v nekaterih primerih morda ne deluje
kot običajno, odvisno od prometa, vremena, razmer na cesti in prisotnosti ovir. AHB: Sistem se vklopi pri hitrosti pribl. 40 km/h ali višji in se pri nižji hitrosti izklopi. Za dodatne informacije si oglejte navodila za uporabo.
UMS: Funkciji zaznavanja in nadzora ultrazvočnega sistema blaženja naletov spredaj [UMS] sta samo dopolnilni in ne moreta preprečiti nenamernega v vseh okoliščinah. Vozite varno in se med vožnjo ne zanašajte
samo na ta sistem. Da preprečite, da bi nadzor moči motorja, ki ga zagotavlja UMS, povzročil oviro med normalno vožnjo v pogojih vožnje po neravnih cestah, se sistem samodejno izklopi, v sklopu merilnikov pa se
vklopi napis UMS OFF, ko je funkcija FCM OFF ali funkcija ASC OFF. Nobena funkcija s samodejnim zaviranjem popolnoma ne ustavi vozilo. Vozilo se lahko premika naprej ali nazaj, tudi pri uravnavani moči motorja. Sensing
sistem zaznavanja morda ne bo deloval pri ovirah v obliki mreže in ostrih robov, ki ne odsevajo dovolj ultrazvočnega zvoka. UMS ne vključuje funkcije, ki ohranja vozilo v mirovanju. Voznik je odgovoren za ustavitev vozila
s pritiskom na zavorni pedal, kot zahtevajo vozne razmere. ■ Grafika radarskega vala je samo za ilustracijo in ne predstavljajo dejanskega delovanja senzorja. Vozniki so v celoti sami odgovorni za varno vožnjo. Vozite
varno in se med vožnjo ne zanašajte samo na ta sistem. Za dodatne informacije si oglejte navodila za uporabo. Če imate kakršna koli vprašanja, se za podrobnosti obrnite na lokalnega prodajalca MITSUBISHI MOTORS.
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BARVA KAROSERIJE

White Diamond [W85]

Red Diamond [P62]

Lightning Blue Mica [D06]

Bronze Metallic [C21]

Sterling Silver Metallic [U25]

Titanium Grey Metallic [U17]

Black Mica [X42]

White Solid [W37]

990

2670
4545

1685

MATERIAL SEDEŽEV

990

2670

885

4545

Usnje (črno)

Usnje (svetlo sivo)

Umetno usnje

Tkanina

1685

1805

1685

DIMENZIJSKI PRIKAZ

990

2670

885

4545

990

2670

1540

885

1805

1805

1805

4545

1540

1540

1805

Opomba: Nekatera oprema se na trgih lahko razlikuje. O podrobnostih se posvetujte s svojim lokalnim prodajalcem.
Vozila s sedeži iz pravega usnja uporabljajo sintetično usnje za del površine sedeža, bokov, hrbtne strani, naslonjalo za glavo, zadnjega sredinskega naslona za roke in tkanine za obloge vrat.
All measurements
in millimeters
Opomba: Prikazane barve se lahko zaradi postopka tiskanja nekoliko razlikujejo od dejanskih barv. Glede dejanskih barv se obrnite na lokalnega prodajalca/distributerja
MITSUBISHI
MOTORS.

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije & Teža
Skupna dolžina
mm
Skupna širina
mm
Skupna višina
mm
Medosna razdalja
mm
Odmik od tal [s pokrovom zaščite izpuha]
mm
Bruto teža vozila
kg
Največja masa vleke
kg
Najmanjši rajdni krog
m
Bencinski motor
Vrsta motorja
Skupna prostornina
cm3
Vrtina x hod
mm
Kompresijsko razmerje
Maks. moč (neto EEC)
kW (KM)/v/min.
Maks. navor (EEC neto)
N·m (kgf·m)/v/min.
Vrsta goriva / oktansko število
Oprema dovoda goriva
Prostornina posode za gorivo
litrov
Zmogljivost
Maks. hitrost
km/h
Pospeševanje
0–100 km/h
s
120–140 km/h
s
Poraba goriva (NEDC)
Kombinirana (utežno)
litrov/100 km
Poraba goriva (WLTP)
Kombinirana (utežno)
litrov/100 km
Kombinirano (utežno)
g/km
CO2 (NEDC)
Kombinirano (utežno)
g/km
CO2 (WLTP)
Poraba el. energije (NEDC)
Kombinirano (utežno)
Wh/km
Poraba el. energije (WLTP)
Kombinirano (utežno)
Wh/km
km
Domet vožnje z el. en. (NEDC)
AER*1
km
EAER*2
Domet vožnje z el. en. (WLTP)
EAER City (L, Mid)
km
Motor
Model (spredaj/zadaj)
Maks. moč (spredaj/zadaj)
kW (KM)
Maks. navor (spredaj/zadaj)
N · m (kgf · m)
Akumulator
Akumulator
Skupna napetost
V
Zmogljivost
kWh
Menjalnik
Benc. motor
Skupno prestavno razmerje
Spredaj
Elektromotor
Zadaj
Elektromotor
Vzmetenje
Spredaj
Zadaj
Zavore
Spredaj
Zadaj
Krmiljenje
Vrsta
Pnevmatike
Velikost

GL3WXDMHZL6

4WD
2,4 l PHEV
5-sedežni

GL3WXDHHZL6

4.545
1.805
1.685
2.670
191 [184]
2.425
1.500
5,3
2,4 l 16-ventilski DOHC MIVEC (4B12)
2.360
88,0 x 97,0
12,0
72 (98) / 4.000
193 (19,7) / 2.500
Neosvinčen bencin / RON 95 ali višji
ECI-MULTI
43
162
11,0
5,2
1,7
2,0
39
46
193
242
61
45
55
S61 / Y61
60 (82) / 70 (95)
137 (14,0) / 195 (19,9)
Litij-ionski
300
13,8
3,425
9,663
7,065
Prema MacPherson s stabilizatorjem
Multi-link s stabilizatorjem
Zračeni koluti
Koluti
Zobata letev s pastorkom in električno pomočjo
225/55R18
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mitsubishi-motors.si

Vse informacije v tem prospektu so v skladu z informacijam, ki so bile na
voljo v času tiska, in so le predhodne informacije. Pridržujemo si pravico do
sprememb tehničnih specifikacij in obsega opreme. Oprema se lahko razlikuje tudi glede na trg. Prosimo, da se pred nakupom vozila o njej posvetujete
z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil Mitsubishi Motors. Tehnični podatki se nanašajo na meritve, opravljene v tovarni in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Na porabo goriva in emisije CO2
posameznega vozila poleg njegove učinkovitosti porabe vplivajo tudi način
vožnje in drugi tehnični dejavniki.
Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal
zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in
na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila. Ogljikov dioksid (CO2) je
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do napak.
Uradni distributer za vozila Mitsubishi Motors:
AC-Mobil d.o.o., Skupina Emil Frey.
Baragova ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija.
www.mitsubishi-motors.si

