
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Model 1.6 MIVEC* 1.8 DI-D MIVEC 1.8 DI-D HP MIVEC

ClearTec met AS&G ClearTec met AS&G
Type INFORM / INTRO EDITION / INTENSE INTRO EDITION INTENSE

Afmetingen Lengte  mm 4.295
en gewichten Breedte mm 1.770

Hoogte mm 1.615 (1.625 voor Intense)
Wielbasis mm 2.670
Grondspeling mm 195 170
Ledig gewicht mm 1.240 1.395
Max. toelaatbaar gewicht kg 1.870 2.060
Max. aanhangergewicht (geremd) kg 1.100 1.400
Max. aanhangergewicht (ongeremd) kg 750
Max. verticale kogeldruk kg 70
Max. daklast kg 80
Aantal personen 5

Prestaties Max. snelheid** km/uur 183 188 200
Acceleratie 0-100km/uur 11,4 10,2 9,7 
Draaicirkel m 10,6
Brandstofverbruik***

In de stad  liter/100km 7,7 6,7 
Buiten de stad  liter/100km 5,0 4,8
Gecombineerd  liter/100km 6,0 5,5

CO2***, gecombineerd g/km 135 145
Motor Type

1.6 liter 16-kleps viercilinder DOHC MIVEC 1.8 liter 16-kleps viercilinder DOHC 
Turbodiesel met intercooler en DPF

Cilinderinhoud cc 1.590 1.798
Emissienorm Euro-5
Max. vermogen (EEC net) kW (pk)/rpm 86 (117)/6.000 85 (116)/3.750 110 (150)/4,000
Max. koppel (EEC net) Nm/tpm 154/4.000 300/2.000-2.500 300/2.000-3.000

Transmissie Type Handgeschakelde 5-versnellingsbak Handgeschakelde 6-versnellingsbak
Brandstofsysteem Brandstoftoevoer ECI-MULTI Common-rail directe injectie

Inhoud brandstoftank liter 63
Stuurinrichting Type Tandheugelbesturing (elektronisch bekrachtigd)
Wielophanging Voor MacPherson veerpoot, schroefveren met stabilisatorstang

Achter Multi-link, schroefveren met stabilisatorstang
Remmen Voor 16" geventileerde schijven

Achter 16" schijven
Banden Voor en achter 215/65R16 (215/60R17 op Intense)

* Gegevens 1.6 MIVEC onder voorbehoud van definitieve homologatie
** Gemeten door Mitsubishi Motors Corporation
*** Brandstofverbruik en CO2 zijn afhankelijk van het uitrustingsniveau 

In een wereld, levendig als de onze, liggen nieuwe ervaringen voor 
het oprapen. En het enige dat nog mooier is dan de ervaring zelf, is 
het delen van deze ervaringen met vrienden. Op maat gemaakt om 
precies aan uw eisen te voldoen; dat is de ASX. 

Een slim en prikke lend design, zuinige motoren en meer dan genoeg 
verbluffende accessoires. Al deze vooruitstrevende eigenschappen 
komen samen in het perfecte formaat voor een Active Smart X-over; 
de Mitsubishi ASX.

LovE, LIFE, DRIvE
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Beechavenue 150
1119 PR Schiphol-Rijk
Postbus 22934
1100 DK Amsterdam Zuid-oost

BELANGRIJK!
Wanneer u deze brochure niet meer nodig heeft, verzoeken wij u deze terug te brengen naar uw Mitsubishi- dealer, of door te geven aan andere 
geïnteresseerden uit uw omgeving. U draagt dan persoonlijk bij aan de recycling van onze brochure. De Mitsubishi modellen, specificaties 
en uitrusting kunnen per land verschillen. Sommige afbeeldingen in deze brochure kunnen afwijken van de uitvoeringen die geleverd 
worden. Hoewel grote zorg is besteed aan het juist weergeven van de informatie in deze brochure, behoudt Mitsubishi zich het recht voor 
specificaties zonder meer te wijzigen. Eventuele vermeldingen van prestaties of snelheid moeten niet opgevat worden als een aansporing 
tot roekeloos rijgedrag of het overschrijden van de wettelijk toegestane snelheid.

Sommige van de hier getoonde uitvoeringen kunnen afwijken van de in Nederland geleverde modellen.
Raadpleeg uw Mitsubishi-dealer voor gedetailleerde informatie en beschikbaarheid. Alle Rechten voorbehouden.
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PANoRAMISCH GLAZEN DAK

De ASX voegt een nieuwe dimensie toe aan 
autorijden dankzij het panoramisch glazen 
dak. Wanneer u het zonnescherm wegschuift 
kunnen u en uw passagiers genieten van een 
ongekend gevoel van licht en ruimte.  
’s Nachts wordt het dak sfeervol verlicht door 
LED lampen.

KEYLESS oPERATIoN SYSTEM MET START/SToP 
KNoP & INFoRMATIESCHERM IN KLEUR

Met een druk op de “start/stop” knop op het 
dashboard start u de motor en schakelt u deze ook 
weer uit. De ASX is uitgevoerd met een multi colour 
display dat informatie geeft over onder andere; 
brand stof verbruik, buitentemperatuur, dagtrip en 
kilometerstand.

AUTo SToP & Go SYSTEEM / SCHAKELINDICAToR

Het Auto Stop & Go systeem (AS&G) schakelt de motor automatisch uit 
wanneer de auto stilstaat. Hierdoor vermindert het brandstofverbruik 
en wordt de uitstoot van uitlaatgassen beperkt. Dit gebeurt zonder dat 
u de contactsleutel hoeft te gebruiken, bijvoorbeeld voor een verkeers-
licht of in een file. Zodra u het koppelingspedaal intrapt, start het 
systeem de motor direct. Om de efficiëntie van het systeem nog verder 
te verhogen, geeft de schakelindicator precies aan wanneer u het 
beste kunt schakelen voor een nog zuiniger verbruik.

1.8 DI-D HP MIvEC MoToR

Door de efficiëntie van een dieselmotor te combineren met 
Mitsubishi’s MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic 
Control) technologie kenmerkt de ASX zich door krachtige en zuinige 
rijeigenschappen. De 1.8 DI-D HP MIVEC motor levert meer dan 
genoeg koppel voor een snelle start en heeft een maximum vermogen 
van 150pk. De ASX is ook leverbaar met een zuinige 1.6 MIVEC 
benzinemotor. Deze krachtbron biedt de perfecte balans tussen 
prestaties en ontzag voor het milieu.

BAGAGERUIMTE

Met de ASX is er bijna geen limiet aan de hoeveelheid 
bagage die u mee kunt nemen, u heeft namelijk 442* 
liter aan bagageruimte tot uw beschikking, en dat is 
inclusief 5 passagiers. De achterklep is breed genoeg 
om omvangrijke bagagestukken in- en uit te laden. 
Tevens beschikt de ASX over handige extra opbergruimte 
onder de laadvloer, volledig uit het zicht. 

* Rugleuning rechtop en inclusief 26 liter opbergruimte onder 
de laadvloer (inclusief bandenreparatieset).

2E ZITRIJ NEERKLAPBAAR EN IN 
oNGELIJKE DELEN (60:40)

Door de volledig neerklapbare 
achterbank biedt de ASX meer dan 
genoeg ruimte wanneer u eens 
extra bagage wilt meenemen. Met 
de in ongelijke delen (60/40) 
neerklapbare achterbank kunt u 
vrij combineren in de verhouding 
bagage / passagiers.

vERSTELBARE RUGLEUNING 

De rugleuning van de achterbank 
kan in één simpele beweging 
weer overeind worden geplaatst. 
(1) In de voorste positie door 
langzaam aan de rugleuning te 
trekken (2) In de achterste positie 
door snel aan de rugleuning te 
trekken.

WEGKLAPBARE ARMLEUNING

De armleuning fungeert tevens als luik voor 
extra lange bagage zoals ski’s.

Normale HID Xenon koplampen

Super Wide Range HID Xenon koplampen

SUPER WIDE RANGE HID XENoN KoPLAMPEN

De ASX is uitgerust* met Super Wide Range HID (High Intensity 
Discharge) Xenon koplampen. Deze geven een bredere en intensere 
lichtstraal dan conventionele koplampen, waardoor u meer overzicht 
heeft over de weg en ook de berm of zijstraten worden verlicht.

* Afhankelijk van de gekozen uitvoering

7 AIRBAGS RoNDoM

In totaal 7 airbags zorgen voor extra passieve veiligheid op elke positie 
in de auto. Voorin heeft de ASX 2 airbags, 2 zijairbags en een knie airbag 
voor de bestuurder. In het geval van een zijdelingse aanrijding worden 
alle inzittenden bovendien beschermd door gordijnairbags.

Zonder HSA

Met HSA

ACTIvE STABILITY EN TRACTIoN CoNTRoL (ASTC)

De sensoren van het Active Stability en Traction Control system monitoren constant 
het rijgedrag van de ASX. Wanneer één of meerdere wielen hun grip verliezen, remt het 
systeem de afzonderlijke wielen af en reguleert (indien nodig) het motorvermogen.

ovERSTUUR – ACHTERWIELEN SLIPPEN

Remkracht wordt naar het buitenste voor-
wiel gedistribueerd om uitbreken van de 
auto tegen te gaan.

TRACTIoN CoNTRoL

Wanneer één of meerdere wielen hun grip 
verliezen, remt het systeem de spinnende 
wielen af en reguleert (indien nodig) het 
motorvermogen om optimale grip te waar-
borgen.

oNDERSTUUR – vooRWIELEN SLIPPEN

Remkracht wordt naar het binnenste achter-
wiel gedistribueerd om doorslippen van de 
auto tegen te gaan.

HILL START ASSIST (HSA)

Wegrijden op een steile helling is geen 
probleem dankzij het Hill Start Assist systeem. 
Op het moment dat op een helling de rem wordt 
losgelaten, houdt het Hill Start Assist (HSA)-
systeem de remmen vast, om achteruitrollen te 
voorkomen. Dat geeft u de tijd om het gaspedaal 
in te trappen.

1,000mm

1,510mm
1,350mm

1.8 DI-D HP MIvEC

300 N-m (30,6kg-m) /
2.000-3.000 t.p.m.

110 kW (150 pk) /  
4.000 t.p.m. 
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RIJDEN

Auto komt tot stilstand De motor schakelt uit (versnelling in  
neutraal, voet van de koppeling)

Motor start direct (wanneer de 
koppeling ingedrukt wordt)

SToPPEN WEGRIJDEN


