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Mitsubishi ASX nie je na
trhu žiadnou novinkou,
ale výrobca robí všetko pre to, aby ASX-ko
dokázalo držať krok
s najnovšou konkurenciou. Práve preto prišli
tri diamanty s ďalšou
inováciou.
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ompaktné SUV s označením ASX začalo Mitsubishi
predávať v roku 2010. Japonci jednak správne predvídali
vývoj trhu, ale treba uznať aj to, že
QSJÝMJTLWBMJUOâNBEPCSFWZ[FSBKÞcim produktom za zaujímavú cenu,
ǏP JN VNPäOJMP LSÈTOF TB WZWJF[Ǹ
na módnej vlne stále populárnejších SUV až na samý vrchol. Dnes je
ASX-ko najpredávanejším modeMPN[OBǏLZ.JUTVCJTIJ
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Vrásky preč
.JUTVCJTIJ"49WZ[FSBMPEPCSFIOFǒ
od začiatku, keďže predná časť evoLPWBMB OBKWÊǏÝJV QâDIV [OBǏLZ o
Lancer Evolution. Žiadne významné
[NFOZ EJ[BKOV QSFUP OFCPMJ OVUOÏ
Napriek tomu ide už o druhú modernizáciu v priebehu piatich rokov.
Ako v prvom prípade, tak aj v tom
druhom sa menila najmä technika,
no mierne osviežený bol aj dizajn.
Azda najvýraznejším poznávacím
znamením najnovšieho ASX-ka sú
QÈTZ -&% EJØE OB EFOOÏ TWJFUFOJF
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okolo hmloviek. Ani vo vnútri sa
UPIPWFǥBOF[NFOJMP QSJǏPNUBNCZ
to na škodu veci nebolo. Práve interiér je miesto, kde je trochu cítiť vek
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%JTQMFK QBSLPWBDFK LBNFSZ TÓDF
nemá najlepšie rozlíšenie, ale funguje dobre aj v noci
auta. Po modernizácii má však inteSJÏSOPWâEFLPSBǏOâNBUFSJÈM QMBTUZ
MBLPWBOÏ ǏJFSOZN vLMBWÓSOZNi MB-

kom), ale najmä bohatšiu výbavu. V
prípade testovanej verzie Intense +
KFÝUBOEBSEPNVäBKWZISJFWBOJFTFdadiel či parkovacia kamera.

Operadlá zadných sedadiel sa
TLMÈQBKÞEPSPWJOZTQPEMBIPVCBtožinového priestoru

Milovník prírody
Najdôležitejšou inováciou je úplne
nový 1,6-litrový turbodiesel, ktorý
nahrádza doteraz používanú „jedna-osmičku“. Na predošlom motore si Mitsubishi naozaj dalo záležať
a boli na neho patrične hrdí. Mal
hliníkový blok a ako prvý sériový
vznetový motor na svete aj variabilné časovanie ventilov. Bohužiaľ, tak
BLPNOPIÏǒBMÝJFTLWFMÏNPUPSZ IP
zabili emisie. Nová „jedna-šestka“
od PSA má síce o 36 koní a 30 Nm
menej, ale zato spĺňa emisnú normu Euro 6. Skutočne sa však na ňu
nemôžem sťažovať, pretože odvádzala dobrú robotu. Brzdou preNÈWLZTǪPVSP[IPEOFOFCVEFUFB
ani spotreba nie je zlá. Mimo mesta
KB[EÓ[B MLNBWNFTUFTBUP
QPIZCPWBMP [ISVCB PLPMP ÝJFTUJDI
litrov. To však neviem zodpovedne
prehlásiť, pretože palubný počítač
TBWäEZDF[OPDWZOVMVKF UBLäFTPN
OJLEZ OFNPIPM PENFSBǸ TQPUSFCV
v meste dlhšie ako jeden deň. Pri
 LNI NÈ NPUPS OBQSJFL ÝFTǸTUVQǪPWFKQSFWPEPWLFSFMBUÓWOFWZTPLÏ PUÈǏLZ5PǏÓ [ISVCB   PU
min., čo znamená spotrebu 7 až 7,5
MJUSBOBGUZOBLN
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Nová naftová jedna-šestka spĺňa
emisnú normu Euro 6

Mitsubishi ASX s novým motorom
je stále dobré a priestranné rodinné
auto, ktoré si skvelo poradí aj s nes-

Displej medzi budíkmi
je ponovom farebný
pevnenými cestami. Bodka. Možno
WÈN CVEF MJF[Ǹ OB OFSWZ VTUBWJǏOÏ
QÓQBOJF OF[BQOVUÏ QÈTZ IOFǒ QSJ
OBÝUBSUPWBOÓ BMFJOBLOFNÈäJBEOZ
výraznejší nedostatok. Nemôžem
WÝBLQPWFEBǸ äFCZCPMOPWâOBGUPvý motor lepší ako ten predošlý. Nie
je zlý, ale určite nie lepší. Bohužiaľ,
úradníci v Bruseli nakázali Euro 6,
tak máme Euro 6.
TEST 2011

TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ motora: radový, vznetový * Valce /
ventily: Zdvihový objem [cm3]: 1560
* Najvyšší výkon [kW (k)/ot./min.]: 84
 * Najvyšší krút. moment [Nm/
ot./min.]:* Maximálna rýchlosť
[km/h]: Zrýchlenie z 0 na 100 km/h
[s]: 11,5 * Spotreba - mesto/mimo/kombi
[l/100 km]:   * Batožinový
priestor [l]:  * Objem nádrže
[l]: 60 * Prevádzková hmotnosť [kg]: 1520
* Rozmer pneumatík:3* Dĺžka
[mm]: 4295 * Šírka [mm]: 1810 * Výška
[mm]: 1625 * Rázvor [mm]: 2670
Základná cena modelu:
Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC Inform: 14 900 €
Základná cena testovanej verzie:
Mitsubishi ASX 1.6 DI-D Intense +: 23 750 €
Záruka: SPLPWLN
Registračná daň: 167 €

