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Nästa generation plug-in hybrid är här
Världens första SUV med laddhybrid teknik, Mitsubishi Outlander Plug-In
Hybrid lanseras som utvecklad och förfinad generation under september.
Modellen som är ett resultat av Mitsubishis kontinuerliga kunddialog, bjuder
på en rad nyheter så som en helt ny motor, förnyad design, nytt chassi,
utökad räckvidd, samt fler 4WD-lägen.
Uppdateringar 2019
Ny drivlina

o Ny 2.4 Atkinson bensinmotor
o Generatorns uteffekt ökad med 10 %
o Bakre elmotorns uteffekt ökad med 10 %
o Drivbatteriets kapacitet ökad med 15 %
o Drivbatteriets uteffekt ökad med 10 %
o Uppgraderat PHEV-system
Nytt chassi
o Förstärkt Super All Wheel Control (S-AWC)
o Två nya körlägen (SPORT och SNOW)
o Karossen mer vridstyv tack vare strukturlimmade karosskarvar
o Förbättrad hjulupphängning
o Snabbare styrrespons
o 17 tums ventilerade skivbromsar fram
Ny design
o Ny grill, ny stötfångare fram och nya strålkastare m.m.
o Ny standardmonterad bakspoiler och ny stötfångare bak m.m.
o Nya 18 tums aluminiumfälgar
o Nya skålade framsäten
o Ny högkvalitativ quiltad läderklädsel (tillgänglig med nya högre
utrustningsnivån)
Övriga nyheter
o Tystare kupé
o Nytt reglage för de olika körlägena
o Nya mätarinstrument
o Nya material i inredningen
o Luftmunstycken för baksätet
Utvecklingen - ett resultat av dialog med kunderna
Sedan lanseringen av Outlander Plug-In Hybrid har Mitsubishi Motors samlat
en stor kundkrets, och har hela tiden uppmuntrat till dialog med såväl
privatkunder som företagskunder. Denna dialog har i sin tur haft stor
betydelse för utvecklingen av nya årsmodeller. Den nya Outlander PHEV 2019
är ett resultat av denna omfattande insamling av data och den ständigt
pågående dialogen med de europeiska kunderna.
Drivlina
Samtidigt som den grundläggande layouten har behållits, så har hela
drivlinan genomgått omfattande förändringar för att möta kundernas

önskemål.
o Ny 2.4 Atkinson bensinmotor
• Atkinsonmotorn ger väsentligt högre verkningsgrad vad gäller termisk
energi jämfört med en konventionell ottomotor.
• I kombination med den större cylindervolymen i 2019 års bensinmotor blir
resultatet högre vridmoment (särskilt vid låga varvtal), lägre ljudnivå och
minskade vibrationer, snabbare acceleration samt bättre bränsleekonomi och
lägre CO2-utsläpp.

o Tystare kupé
• Parallellt med lanseringen av den nya 2.4 Atkinsonmotorn, har stora
ansträngningar gjorts för att minska ljudnivån genom t.ex. att katalysatorn
monterats på grenröret,
att luftrenaren fått ny design och att ljuddämparen modifierats.
o Högre effekt och nya funktioner på de elektriska komponenterna
• Generatorn: effektökning med 10%
• Elmotorn bak: Effektökning till 70 kW (95 hk)
• Drivbatteri: Effektökning med 10% + kapacitet (nya celler) till 13,8 kW
• Direktförsörjning av el till klimatanläggning och tillbehör m.m. via eluttaget
under laddning.
• Ny mappning av PHEV-enhetens operativsystem.
• Högre toppfart vid eldrift från 120 km/tim till 135 km/tim.
• Nydesignade och lättavlästa instrument
Kaross och chassi
Flertalet förbättringar av kaross och chassi är genomförda inför lanseringen
av årsmodell 2019.
o För att öka karossens vridstyvhet, och därmed förbättra köregenskaper och
stabilitet,
så har vissa karossdelar strukturlimmats ihop.
o Super All Wheel Control (S-AWC) har uppgraderats tillsammans med två nya
körlägen, SPORT och SNOW, innebär att 4WD-systemet blivit ännu mer
mångsidigt.
• SPORT ger bättre accelerationsegenskaper i låga och måttliga hastigheter
• SNOW ger bättre väggrepp på halt underlag i kurvor och vid start från

stillastående
o Den elektriska servostyrningens styrenhet har mappats om för att ge bättre
rattutväxling
och göra styrningen lättare med bättre gensvar.
o Stötdämparna och fjäderbenen har optimerats, med bland annat större
diameter på främre fjäderben och bakre stötdämpare, för att ge bättre
dämpande egenskaper vid låga hastigheter.
o Antispinnsystemet har uppgraderats för att ge bättre grepp i branta
uppförsbackar utan att offra stabiliteten.
o Nya 17 tums ventilerade skivbromsar fram minskar risken för
bromsutmattning (jämför med 16 tum på föregående årsmodell)
Modern design
Tre år efter den lyckade ansiktslyftningen 2016, som lyfte fram Outlanders
personlighet, så genomgår Mitsubishis flaggskepp nu en mer subtil
förändring för att ytterligare stärka sin
närvaro på marknaden.
•
•

Nya 18 tums fler-ekrade aluminiumfälgar i två-ton.
Nya skålade framsäten med bättre sidostöd och stoppning.
Högkvalitets quiltat läder i den
nya högre utrustningsnivån.

TEKNOLOGI – ELDRIFT FRÅN GRUNDEN
Ända sedan Mitsubishi byggde sin första bil, för mer än hundra år sedan, så
har företaget visat prov på en stark ambition att ständigt utveckla nya
biltyper och att hela tiden ligga i framkant när det gäller banbrytande
teknologiska lösningar, vilket exemplifieras idag bäst av företagets
flaggskepp – Outlander PHEV.
I stället för att välja den väg som är vanligast i bilindustrin, så bestämde
Mitsubishi Motors att undvika konceptet att komplettera en
förbränningsmotor med eldrift och i stället satsa på egenutvecklade plug-in
hybrider.
Mitsubishis ingenjörer har med 50 års forskning och utveckling inom eldrift i
ryggen, tagit en helt egen väg med ett fordon som drivs av två elmotorer (en
fram och en bak) som i sin tur kompletteras av en stor bensinmotor och en
kraftfull generator som bägge startar automatiskt när förhållandena

så kräver.

Att välja denna speciella väg när det gäller framdrivning leder till en del
intressanta slutsatser;
o PHEV-systemet optimerar alltid den lämpligaste kombinationen av
framdrivning och körläge
med fokus på eldrift, laddning och låga utsläpp.
o Även om eldrift är det förinställda drivläget vid start, så kommer PHEVsystemet att konstant växla mellan eldrift och hybriddrift under färd för att
reducera elförbrukningen och optimera räckvidden.
o Mitsubishis PHEV-system är så genuint el-orienterat att man kan köra med
enbart eldrift i 89 dagar och räckvidden mellan laddningarna är tillräcklig för
de flesta dagliga resorna mellan arbete och bostad. På den 90:e dagen tänds
en varningslampa i instrumentgruppen och bensinmotorn startar automatiskt
för att skydda insprutningssystemet.
o PHEV-systemet är helt automatiskt, enkelt och pålitligt. Det enda föraren
behöver tänka på är att;
• Manuellt välja eldrift vid behov (EV).
• Aktivera batterisparläge (SAVE) för att reducera elförbrukningen under
landsvägskörning och på så sätt förlänga körsträckan på el i stadstrafik.
• Aktivera batteriladdning (CHRG) för att låta bensinmotorn kontinuerligt
ladda batteriet. Detta drivläge kommer att ha en avgörande betydelse när nya
miljözoner, med krav på nollutsläpp, införs i vissa stadskärnor. Med Outlander
PHEV kan man då köra från t.ex. förorten, och samtidigt ladda batteriet, för
att växla till enbart eldrift inne i stadskärnan.
• Använda växelpaddlarna bakom ratten för att påverka graden av
elmotorbroms och laddning (utan den ovana känslan från bromspedalen som
många upplever i bilar med bromskraftåtervinning).

o Flera olika möjligheter att ladda drivbatteriet ingår i standardutrustningen
• Normal laddning (ca 3,5 timmar, 230V 16A eller ca 5,5 timmar 230V 10A)
• Snabbladdning enligt CHAdeMO-standard (25 minuter till 80 % laddning)
• Körläge CHARGE (30 minuter till 80 % laddning)

Tre drivlägen
o Eldrift (toppfart 135 km/tim)
o Bilen drivs av de bägge elmotorerna
o Strömmen dras från batteriet
o Serie-hybriddrift
o Bilen drivs fortfarande av de bägge elmotorerna
o Bensinmotorn startar automatiskt vid behov och driver generatorn som i sin
tur laddar batteriet:
o i hastigheter över 135 km/tim
o vid tillfälligt ökat effektbehov
o när batteriladdningen understiger 23 %
o Systemet är inställt för att koppla tillbaka till ren eldrift så ofta som möjligt
o Bensinmotorn startar också automatiskt med jämna mellanrum för att hålla
katalysatorn i
god trim och efter 89 dagars ren eldrift för att skydda insprutningssystemet
o Parallell-hybriddrift
o Bensinmotorn driver framhjulen
o Främre elmotorn hjälper till med extra kraft och den bakre driver som
vanligt
o Parallell-hybriddriften aktiveras automatiskt i hastigheter över 135 km/tim
o Systemet är inställt för att koppla tillbaka till serie-parallelldrift (eller ren
eldrift under 135 km/tim) så ofta som möjligt
o Bensinmotorn laddar också batteriet via generatorn när det finns ett
överskott av vridmoment
Utöver själva bilkörningen
Ytterligare en fördel med Mitsubishi Motors plug-in hybrid-teknologi är
möjligheten att använda drivbatteriet för att förse hemmet, bostadsområdet
och det allmänna elnätet med likström. Energikapaciteten är tillräcklig för att
försörja ett ordinärt hushåll med elektricitet i tio dagar, under förutsättning
att batteriet är fulladdat och att bilen är fulltankad.
Denna möjlighet öppnar dörrarna till en helt ny era, med mer effektiv
energihushållning. Outlander PHEV är unik för klassen på så sätt att den
redan är kompatibel med framtidens smarta elnät. Mitsubishi Motors förutser
en gradvis utveckling av Vehicle to Home-projekt (V2H) under de kommande
åren och är redan involverade i olika pilotprojekt i flera länder.

Övriga funktioner
Ytterligare ett resultat av återkopplingen från de europeiska kunder som kör
Outlander PHEV är flertalet förbättringar som gör vardagskörningen lättare
och som höjer den övergripande kvalitetskänslan.
Exempel på förbättringar;
o SPORT-läge
o Ny placering av knappar och reglage
o Mer ergonomisk utformning av instrument och varnings-/kontrollampor
o Mer lättillgänglig placering av USB-portarna
o Nytt sätt att hantera de eldrivna fönsterhissarna
o Luftmunstycken bak
o Nya inredningsmaterial
Eldrift och SUV – Mitsubishi Motors kärnstrategi
Under de senaste åren har bilindustrin börjat anamma idén om eldrift som ett
bidrag i kampen mot klimatförändringar genom att utveckla och presentera
nya produkter, samt skapa allianser, för att klara de utmaningar som denna
stora satsning kräver, vare sig det gäller batterier, drivlinor eller elektronik.
Sedan Mitsubishi Motors gick in i Renault-Nissan-Mitsubishi – samarbetet
den 20 oktober 2016, så är alliansen den odiskutabla världsledaren när det
gäller eldrivna bilar och plug-in hybrider.
För Mitsubishi Motors Corporation (MMC) har utvecklingen av eldrivna fordon
länge varit en viktig strategi. Som exempel kan nämnas att en forskningsoch utvecklingsavdelning initierades redan i oktober 1966.
Efter världspremiären på motormässan i Paris 2012, lanserades Outlander
PHEV i oktober 2013, till en början på ett fåtal utvalda europeiska marknader
som t.ex. Nederländerna och Skandinavien.
Genom att bana väg för en helt ny typ av fordon, satte den snabbt sin prägel
på den europeiska SUV-marknaden med 50 000 sålda bilar fram till och med
november 2015 och 100 000 sålda fram till och med januari 2018.
Framgången resulterade i att Outlander PHEV blev den bästsäljande plug-in
hybriden av alla i Europa under 2015, 2016 och 2017, tack vare en ständig
utveckling av modellen.
Alliansen
Inom de närmaste åren planerar Mitsubishi att lansera nya eldrivna bilar

genom att dra maximal nytta av samarbetet i Renault–Nissan–Mitsubishialliansen, samtidigt som alliansen kan utnyttja Mitsubishi Motors ledarskap
och kunnande när det gäller teknologin kring drivlinor för plug-in hybrider
(PHEV). Mitsubishi har tillkännagett sina planer att utveckla eldrivna
alternativ till alla marknaders modeller. I mitten av budgetåret 2019 räknar
Mitsubishi Motors med att fem av de bäst säljande modellerna ska stå för 70
% av den totala säljvolymen.

Mitsubishi Outlander 2019 – tidslinje
o Oktober 2009 Första förhandsvisning av Concept-PX MiEV på motormässan
i Tokyo
o November 2011 Andra förhandsvisning av Concept-PX MiEV II på
motormässan i Tokyo
o September 2012 Världspremiär på motormässan i Paris
o Januari 2013 Lansering på den japanska marknaden
o Oktober 2013 Lansering på den europeiska marknaden
o November 2013 RJC Technology of the year 2014 – Researchers’ and
Journalists’
Conference
o November 2013 Innovation Award – Car of the Year 2013-2014
o September 2015 Omfattande uppdateringar och ny design på mässan i
Frankfurt
o Oktober 2015 Deltar i Baja Portalegre 500 cross-country race (Portugal)
o December 2017 Lansering på den nordamerikanska marknaden
o Januari 2018 100.000 Outlander PHEV sålda i Europa
o Mars 2018 150.000 Outlander PHEV sålda globalt
o Mars 2018 Nya Outlander PHEV (2019) visas på motormässan i Genève
Marknader
o Europas bästsäljande plug-in hybrid i alla kategorier under 2015, 2016 och
2017
o Bästsäljande plug-in hybrid SUV i världen under 2017
Lansering och priser
•
•

Outlander PHEV Fleet Edition 399.900 kr
Outlander PHEV Komfort 429.900 kr

•
•
•

Outlander PHEV Business 469.900 kr
Outlander PHEV Business X 473.900 kr
Outlander PHEV S-edition 489.900 kr

Modellen lanseras i Sverige i slutet av september.
Fullständiga tabeller och specifikationer finns med i bifogad pdf.

Bilder, video, specifikation finns på: www.2018-mitsubishi-motors.eu
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Fakta om Mitsubishi Motors
Mitsubishi Motors personbilar säljs i Sverige via MMC Bilar Sverige AB.
Företagets svenska huvudkontor ligger i Upplands Väsby utanför Stockholm.
MMC Bilar Sverige AB har 32 anställda och ett nätverk av 73 återförsäljare
och
85 serviceverkstäder runt om i Sverige.
Mer information finns på www.mitsubishimotors.se
För mer information, kontakta: Lotta Thulin, PR- och informationsansvarig,
Mitsubishi Motors Sverige 070-580 68 06 eller
lotta.thulin@mitsubishimotors.se
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