ASX OUTDOOR

CONTEÚDO
Versão

1

2

1

Acabamento da moldura da grade do radiador na cor cinza grafite

2

Faróis halógenos com “máscara negra”

3

Roda de liga 17” na cor cinza grafite

4

Rack de teto (opcional)

5

Acabamento da moldura do farol de neblina na cor cinza grafite

6

Paddle shifters no volante

7

Multimídia com tela de 6,2”, DVD1 player com rádio FM/AM, CD/MP3 player, GPS, entrada USB/iPod e Bluetooth® com áudio streaming

8

Aerofólio traseiro na cor cinza grafite com brake light em LED
Espelho retrovisor externo elétrico na cor cinza grafite
Molduras laterais inferiores (cladding) nas portas na cor cinza grafite
Extrator de ar nos para-lamas na cor cinza grafite com luz indicadora de direção
Faróis de neblina com molduras na cor cinza grafite
Ganchos aparentes no para-choque traseiro
Lanternas traseiras com acabamento escurecido “fumê”
Maçanetas das portas na cor cinza grafite

3

4

Ar-condicionado automático
Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade
Comando do áudio no volante
Comando do piloto automático no volante
Mostradores com display de multi-informação
Direção com assistência eletrônica
Espelho retrovisor interno dia e noite
Piloto automático
Vidros e travas elétricas

5

6

Volante com acabamento em couro
Airbags (motorista e passageiro)
Alarme
Immobilizer e Keyless com 2 transmissores
ASTC (Active Stability and Traction Control): controle ativo de estabilidade e tração
HSA (Hill Start Assist): assistência para partida em rampa
Freio a disco nas quatro rodas
Freios ABS com EBD e BAS
Pneus ATR 235/55 R17

7
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Funcionamento apenas com o freio de estacionamento acionado.

MITSUBISHI ASX OUTDOOR
O Mitsubishi ASX Outdoor reúne toda a expertise da Mitsubishi em tecnologia e segurança com design e conforto. O ASX é
um carro encara todos os desafios da cidade e da estrada. Robusto, compacto e espaçoso, mas acima de tudo, resistente.
Supere os desafios a bordo de um Mitsubishi ASX Outdoor.

FICHA TÉCNICA
Versão

ASX Outdoor 2.0 CVT Flex

Dimensões

Versão

ASX Outdoor 2.0 CVT Flex

Transmissão

Comprimento

mm

4.330

Largura

mm

1.805

Altura

mm

1.655

Entre-eixos

mm

2.670

Bitola (dianteira / traseira)

mm

1.540 / 1.540

Altura livre do solo

mm

215

Tipo

automática, INVECS-III CVT (transmissão de variação contínua)
com sistema sequencial Sport Mode de 6 marchas

Relações de marcha

somente em Drive
variação contínua 2.631 ~ 0.378
somente Sport Mode

1ª

2.631

2ª

1.440

Peso em ordem de marcha

kg

1.445

3ª

1.165

Carga útil

kg

525

4ª

0.906

Peso bruto total

kg

5ª

0.680

6ª

0.499

Capacidade de reboque (sem /com freio) kg
Lugares

1.970
500 / 1.100
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Denominação

4B11 MIVEC

Disposição e combustível

mm x mm

Tanque de combustível

2WD =
tração 4x2 dianteira

1.998

Opções de acoplamento
N.A.

86,0 x 86,0
12,0 : 1

Alimentação

Torque máximo

Características

4 em linha / 16 válvulas / DOHC
cm3

Taxa de compressão

Potência máxima

1.960
6.026

transversal / flex (gasolina e/ou etanol em qualquer proporção)

Cilindros e cabeçote

Diâmetro x curso

Redução final

Tração

Motor

Cilindrada

Ré

injeção eletrônica multiponto sequencial
CV @ rpm
kgf.m @ rpm
litros

160 @ 6.000 (gasolina) / 170 @ 6.000 (etanol)
22 @ 4.250 (gasolina) / 23 @ 4.250 (etanol)
60

Direção
Tipo
Raio mínimo de giro

Pinhão e cremalheira, com assistência elétrica
m

5,3

Suspensão
Rodas
Material

liga leve

Medidas

17” x 7”

Dianteira

independente, estrutura McPherson, molas helicoidais, barra estabilizadora

Traseira

independente, estrutura Multi-link, molas helicoidais, barra estabilizadora

Freios
Pneus
Medidas

235 / 55 R17

Dianteiros

disco ventilado 16"

Traseiros

disco 16"

A Mitsubishi usa e recomenda lubrificantes

O pneu oficial da Mitsubishi

Proposta comercial:

WWW.MITSUBISHIMOTORS.COM.BR
sac 0800 702 0404

mit4you.com.br

mitrevisaoprogramada.com.br

mitralis.com.br

mitrevista.com.br

Folder do veículo ASX Outdoor ano 2017 / modelo 2018.
A HPE Automotores do Brasil Ltda reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem prévio aviso.
Imagens ilustrativas.
Pela vida. Escolha o trânsito seguro.

