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Mitsubishi siktar på seger i Pikes Peak
För tredje året i rad medverkar Mitsubishi med två nyutvecklade elracebilar,
MiEV Evolution III i höghöjdstävlingen Pikes Peak i Colorado.
MiEV Evolution III är en förbättrad och utvecklad version av förra årets MiEV
Evolution II. Huvudkomponenterna i de fyrhjulsdrivna elbilarna har fått
utökad motoreffekt till 450 kW (mot tidigare 400Kw). Däcken har fått en
annan dimension samt att man har gjort vissa förändringar i bla designen för
vindtunneloptimering.
Backtävlingen Pikes Peak Hill International Climb som går av stapeln 23-29
juni är den näst äldsta motortävlingen i USA. Den kördes för första gången

1916 och är en årlig bil- och motorcykeltävling som går uppför det branta
berget Pikes Peak i Colorado, USA. Tävlingen kallas också "Race to the
Clouds" och startar på 2 860 meter över havet. Målgången sker på bergets
topp, som ligger nästan 1 500 meter högre upp, på 4 300 meters höjd. Under
de 20 kilometrarna upp till toppen har bilarna tagit 156 kurvor.

Hiroshi Masuoka
Den legendariska racerföraren Hiroshi Masuoka kör en av bilarna. Han har
kört Dakarrallyt 21 gånger och vunnit tävlingen både 2002 och 2003 med en
Mitsubishi Pajero. Förra året kom han på en andraplats i Pikes Peaks
elbilsklass med i-MiEV Evolution II.
Greg Tracy
Den andra bilen körs av Greg Tracy som tidigare har vunnit Pikes Peaks på
motorcykel sex gånger. Förra året var första gången han körde tävlingen på
fyra hjul och det resulterade i en tredjeplats i elbilsklassen med i-MiEV
Evolution II.
För mer information: www.facebook.com/iMiEV.official
Fakta om Mitsubishi Motors
Mitsubishi Motors personbilar säljs i Sverige via MMC Bilar Sverige AB.
Företagets svenska huvudkontor ligger i Sollentuna utanför Stockholm. MMC
Bilar Sverige AB har 33 anställda och ett nätverk av 73 återförsäljare och 100
serviceverkstäder runt om i Sverige. Mer information finns på
www.mitsubishimotors.se
För mer information, kontakta gärna:
Lotta Thulin, PR- och informationsansvarig, Mitsubishi Motors Sverige
08-474 54 51 eller lotta.thulin@mitsubishimotors.se

MMC Bilar Sverige AB är generalagent för Mitsubishi Motors personbilar och
lätta lastbilar i Sverige. Mitsubishi är Japans äldsta biltillverkare och firade 90
år 2007. Huvudkontoret med 33 anställda, finns i Sollentuna utanför
Stockholm. 73 återförsäljare och närmare 100 auktoriserade verkstäder finns

runt om i landet.
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