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CONTEÚDO
1

Faróis em Bi-LED

2

Assistente de condução com trailer (TSA)

3

Adaptive Cruise Control (ACC) - Piloto Automático Inteligente

4

11 airbags: 2 frontais, 2 laterais, 6 de cortina e 1 para os joelhos do motorista

5

Tração Super Select II com Off-Road Mode: tração de última geração capaz de otimizar tração e potência dependendo do terreno

6

HDC: controle que mantém constante a velocidade do veículo em descidas, dispensando o acionamento do pedal de freio pelo motorista

7

Blind Spot Warning (BSW) com Lane Change Assist (LCA) - Sistema de Monitoramento de Pontos Cegos com Assistente de Mudança de Faixa

8

Forward Collision Mitigation (FCM) - Sistema de Frenagem Autônoma
Acabamento interno predominante na cor preta ou bege
Ar condicionado digital automático Dual Zone com saida para 2ª e 3ª fileiras de bancos
Bancos revesticos de couro, com design luxoso, espuma em duplo layer e ajuste elétrico
Sensor crepuscular (acendimento automático dos faróis)
Sensor de chuva para acionamento do limpador do para-brisa dianteiro
Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro
Volante com ajuste de altura e profundidade
Paddle shifters no volante para troca de marchas
Comandos de áudio, piloto automático, ACC e computador de bordo no volante
Sistema de freios de ultima geração
Câmera de ré
Tomada 120V (padrão Brasil) no console central do veículo, com capacidade para carregar um notebook Hill Start Assist System (HSA) Assistente de Partida em Rampa
Keyless - partida sem chave e no botão
Keyless Operational System (KOS) - Sistema de Entrada sem Chave
Ultrasonic misacceleration Mitigation System (UMS) - Sistema de Prevenção de aceleração involuntária
Teto solar One Touch
Bloqueio do diferencial traseiro
Limitador de velocidade eletrônico
Multimídia com tela touch screen capacitiva de 7”, CarPlay1 & AndroidAuto1, App Waze + Spotfy. GPS/NAVI (off line) Wi-Fi, comando de voz,
rádio FM 18 memórias / AM 12 memórias, Áudio Player MP3, WMA, Video Player MP4, RMVB, Bluetooth® com audio streaming, entrada USB,
Aux-IN/iPod, 2x SD Card, conexão para subwoofer (1CH)

1

funcionamento apenas com o freio de estacionamento acionado.

MITSUBISHI PAJERO SPORT __ A NEW LEGEND
Prepare-se para acelerar mais uma vez em direção a uma vida diferente. Uma vida com várias novidades que a tecnologia pode oferecer.
Tudo começa quando você liga um Pajero Sport. Uma nova lenda, que reúne o melhor da nossa história original, com um grande pacote
de inovações e com todo o design que um verdadeiro SUV 4x4 pode ter. Em outras palavras, um carro que chega com um mundo de novíssimas
experiências. Porque a vida pode ser diferente a cada dia. E sempre nova a cada segundo. Mitsubishi Pajero Sport. A new legend.

FICHA TÉCNICA
Mitsubishi Pajero Sport
2.4 L Diesel HPE A/T

Versão
Dimensões

Transmissão

Comprimento

mm

4.785

Largura

mm

1.815

Altura

mm

1.805

Entre-eixos

mm

2.800

Bitola dianteira

mm

1.520

Bitola traseira

mm

1.515

Altura livre do solo

mm

Cargá útil

kg

615

Peso bruto total

kg

2.710

Capacidade de reboque

kg

750 (sem freio) / 3.100 (com freio)
7

Performance
km/h
segundos

V8AWG

Tipo

automática, 8 marchas
1ª
4.845
2ª
2.840
3ª
1.863
4ª
1.436
5ª
1.216
6ª
1.000
7ª
0.815
8ª
0.672
Ré
3.825
3.692

Relações de marcha

236

kg

Lugares

Código

2.095

Peso em ordem de marcha

Velocidade máxima
Aceleração 0–100 km/h

Mitsubishi Pajero Sport
2.4 L Diesel HPE A/T

Versão

180
12,3

Redução final
Tração
Denominação

sistema eletrônico 4WD II 4WD com sistema de tração off-road mode

Características

possibilidade de engate 2H – 4H a até 100 km/h

Opções de acoplamento

Motor
4N15

Código

longitudinal / diesel

Disposição e combustível

4 em linha / 16 válvulas / DOHC MIVEC

Cilindros e cabeçote
Cilindrada
Diâmetro x curso

cm3
mm x mm

15,5 : 1,5

Taxa de compressão

injeção eletrônica direta Common Rail, turbocompressor e Intercooler

Alimentação
Potência máxima
Torque máximo
Tanque de combustível

2.442
86,0 x 105,1

CV @ rpm

190 @ 3.500

kgf.m @ rpm

43,9 @ 2.500

litros

68

Rodas
Material e medidas

liga leve / 18” x 7,5”

Pneus
Medidas

265/60 R18

2H = tração 4x2 traseira
4H = tração 4x4 tempo integral
4HLc = tração 4x4 tempo parcial
4LLc = tração 4x4 tempo parcial e reduzida
normal: 1.000
reduzida: 2.566

Relações
de transferência
Direção

pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica

Tipo
Raio mínimo de giro

m

5,6

Suspensão
Dianteira

independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos,
molas helicoidais e barra estabilizadora

Traseira

eixo rígido, 3-link, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora

Freios
Dianteiros

disco ventilado

Traseiros

disco

Proposta comercial

CWMK7756

mitrevisaoprogramada.com.br

mitralis.com.br

mitrevista.com.br

www.pajerosport.com.br

www.mitsubishimotors.com.br | sac 0800 702 0404
Folder do veículo Pajero Sport ano 2019 / modelo 2020. Válido até 31/08/2019.
A HPE Automotores do Brasil Ltda reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem prévio aviso.
Garantia de três anos com quilometragem livre nesse período e cobertura Mit Assistance de um ano,
de acordo com os termos de garantia e condições gerais do programa. Imagens ilustrativas.

No trânsito, a vida vem primeiro.

O pneu oficial da Mitsubishi

A Mitsubishi usa e recomenda lubrificantes

