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Bil je že čas!
Pri Mitsubishiju v zadnjem času niso imeli najbolj srečne 
roke pri novih modelih. Colt in Lancer, ki bi morala poga-
njati prodajo, sta bila povsem zgrešeni investiciji, zato so 
se lahko oprli le na terenski program in Outlanderja.
Zato so krvavo potrebovali ASX-a. Končno je tu!



retično je dovolj, da imate ključ pri sebi in se 
le nežno dotaknete gumba na vratni kljuki, 
praktično pa se je dogajalo, da ga sicer upo-
rabna tehnologija ni zaznala, če je bil reci-
mo v torbici, ta pa na ramenu. Pri Renaultu, 
kjer so ta sistem razvili do obisti, te težave 
ni. Vstop v voznikovo delovno okolje zahteva 
nekaj več truda, kot bi ga vstop v klasičnega 
Lancerja. Toda daljši in višji korak se spla-
ča, saj pridete v bogato založeno notranjost, 
ki dober položaj za volanom še oplemeniti. 
Usnje na sedežih in elektrika pri nastavitvi 
položaja razvajata, da o dodatnem gretju se-
dežev sploh ne govorimo. Na vrhu sredinske 
konzole se bohoti za dotik občutljiv sedem-
palčni LCD-zaslon, ki s svojo pregledno gra-
fiko zanesljivo vodi voznika skozi različne 
izbirnike radia, navigacije ali prostoročnega 
telefoniranja. Če upoštevamo še zaslon, po-
tem bom dejal, da je armaturna plošča zani-
mivo oblikovana, predvsem pa ergonomsko 
načrtovana. Hmm, če pa tega zaslona ne bi 
bilo, bi zagotovo ugotavljali, da bi lahko bi-
li oblikovalci pri Mitsubishiju malce bolj dr-
zni ali pogumni pri barvnih kombinacijah ali 
uporabi zanimivejših materialov. Tudi pogled 
na stikala na vratih priča, da so vzeli stara 
in preverjena stikala, ki se bolj kot z lepoto 
kitijo z zanesljivostjo. Nekaj svežine sicer te-
mnejši notranjosti dajo okrogla stikala zra-
čenja, ki odlično prezračuje in ogreva notra-
njost, in vklop štirikolesnega pogona. Vzvod 
na sredinskem grebenu ponuja tri možnosti: 

2WD za prednji pogon, 4WD za samodej-
no razporejanje navora med prednji in zadnji 
kolesi (od 98/2 odstotka do 50/50) in Lock, 
kar pomeni togo razmerje med prednjim in 
zadnjim diferencialom. Za vse te možno-
sti skrbi elektronsko podprta sklopka v sre-
dnjem diferencialu, ki deluje odlično in od 
voznika ne zahteva prilagajanj. Na odličnem, 
da ne rečemo kar športnem trikrakem vola-
nu (z gumbi za upravljanje radia, telefona in 
tempomata) lahko hitro občutimo, da so pri 
Mitsubishiju na ti s športnostjo. Hitri preho-
di med ovinki? Milimetrska natančnost. Ob-
čutek pri hitreje odpeljanih hitrih ovinkih? 
Vrhunski. Trganje volanskega obroča iz rok 
pri polnem pospeševanju iz ostrih ovinkov? 
Zanemarljivo. Pravzaprav je ASX skoraj po-
ravnan z merilom športnosti v tem razredu, 
Fordovo Kugo, vsekakor pa povsem dorasel 
Hondi CRV. Drugi so za njim. Precej zaslug 
za to odličnost ima podvozje, ki bolj kot z vr-
hunskim udobjem skrbi za bolj športno noto. 
No, razen togosti (in predvsem slabšega ob-
čutka pri kratkih prečnih grbinah) pa boste 
pri podvozju takoj opazili, da je trebuh avto-
mobila premalo zvočno izoliran, zato je hru-
pa izpod gum vseeno malce preveč za ta av-
tomobilski razred. Priznam, najprej sem bil 
na začetku malce razočaran nad prekrmilje-
njem Mitsubishijevega novinca. Kot avtomo-
bil s prednjim pogonom je ASX tipično rinil 
z nosom iz ovinka, kar pa se je takoj popra-
vilo, če si imel izbran (katerikoli) štirikolesni 
program. Zato je bil vsaj pri nas ASX gnan le 
na prednji kolesi na suhih cestah, ko je pre-
krmiljenje manj očitno, v mokrem pa smo se 
raje vozili v programih 4WD in Lock. Manj-
ša masa na zadnji osi pomeni, da je zadek 
pri dinamičneje odpeljanih ovinkih zdrsnil 
prav toliko, da se je lepo poravnal z izhodom 
iz ovinka, kar bo še kako prav prišlo v snegu 
in blatu – pri bistveno manjši hitrosti, seve-
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 Pri Mitsubishiju zato pričakovano doživlja-
jo težke čase, saj se z Lancerjem Evolutio-
nom ali Outlanderjem težko preživljajo. No, 
da je mošnjiček v Evropi še bolj prazen, pa 
poskrbijo še nizke cene v ZDA, kjer je vrhun-
ski Evolution cenejši. Evropski zastopniki in 
prodajalci so tako še bolj prizadeti, čeprav 
o prav velikih količinah pri teh ekskuzivnih 
športnikih tudi ne moremo govoriti. Zato 
so potrebovali nekaj novega, svežega, kjer bi 
združili pregovorno zanesljivo tehniko ter jo 
zapakirali v lepo in vsakodnevno uporabno 
obliko. Odgovor je kratek: ASX. 

ASX ni revolucija v avtomobilski industri-
ji, saj je le Mitsubishijev odgovor na v Evro-
pi zelo priljubljen ... ha, imenujmo ga kar 
Kaškajev razred. Če vsi vemo, kaj je Golfov 
 razred, potem je Nissan Qashqai začetnik 
raz reda avtomobilov, ki smo ga poimenovali 
tudi mehki, mestni ali športni terenci. Seveda 
nobeno od teh poimenovanj ni pravilno, zato 
ga imenujmo kar po začetniku. Avtomobili, 
ki spadajo v ta razred, so visoki (prostorni), 
navadno udobni, zaradi višjega trebuha upo-
rabni, tudi lepi. Čeprav so videti kot terenci, 
obstajajo tudi različice brez štirikolesnega po-
gona. Pravzaprav jih večina zapelje iz prodaj-
nih salonov le na prednji pogon. 

Če pogledate fotografije, boste v njih tež-
ko videli večjega Outlanderja. Pa vendar si 
ASX deli z večjim bratom kar 70 odstotkov 
delov, ki so sicer prilagojeni manjši veliko-
sti in skromnejši masi, pa vendar ... Medo-
sna razdalja je popolnoma enaka kot pri 
34,5 centimetra daljšem Outlanderju, zato 
so kljub malenkostnim spremembam (tako 
imenovani fine tuning) podobno zasnovani 
tudi podvozje, štirikolesni pogon in zavore. 
Ne vzemite tega kot grajo, saj to ni. Tudi dru-
gi izdelovalci avtomobilov vzamejo pri novih 
avtomobilih s svojih polic najboljše kose, ki 
so poleg tega še preverjeni. ASX je z dedo-
vanjem zato samo pridobil. Novinec z dia-
mantom na nosu je genetsko zelo povezan 
s svojimi brati tudi oblikovno, predvsem je 
to očitno na nosu in zadku. Po vzoru dru-
gih Mitsubishijev ima spredaj veliko črno 
masko, ki zaradi višine in odsekanega pred-
njega dela zbuja strahospoštovanje in zasta-
vlja vprašanje: ali je res prijazen do pešcev? 
Pri Mitsubishiju trdijo, da odbijač prevzame 
energijo nase in s tem varuje kolena, prilago-
dljiv pokrov motorja pa ublaži udarec zgor-
njega dela telesa in s tem rešuje življenja. 
Zato pričakujejo pet zvezdic na varnostnih 
testih Euro Ncap, kar bi bilo s štirimi zvezdi-
cami za varnost odraslih in dvema za pešce 
Outlanderja (leta 2007!) velik korak naprej. 
Tega (hvala Bogu) nismo preizkusili pa tudi 
rezultatov na spletni strani www.euroncap.
com še ni, zato se moramo zadovoljiti z nji-
hovimi napovedmi. 

Prvo slabost smo opazili že, ko smo s pa-
metnim ključem odklepali ključavnico. Teo-
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 “Štirikolesni pogon se  
je izkazal za pravo izbiro.” 

I Mitsubishi ASX 1.8 DI-D ClearTec 4WD Instyle



da. In da se vrhunskega 710-vatnega ozvoče-
nja Rockford Fosgate z devetimi zvočniki (in 
velikim nizkotonskim debelinkotom v boku 
prtljažnika), panoramske strehe, aktivnih kse-
nonskih žarometov, kamere za lažjo vzvratno 
vožnjo in elektronske pomoči pri speljevanju 
v klanec ne bi otepali, je seveda jasno kot be-
li dan, vendar pa bi zlahka preživeli tudi brez 
tega. Ko bi ASX le imel parkirna tipala.

Pri Mitsubishiju so zelo ponosni na 1,8-li-
trski turbodizel, ki se bohoti s tehnologijo 
ClearTec. Razvili so ga sami s pomočjo in-
ženirjev pri megalomanskem podjetju Mit-
subishi Heavy Industries, ki so izkušnje iz 

navtike in težke industrije smelo preusmerili 
v omenjeni avtomobilski motor. Odkrito re-
čeno, lahko so upravičeno ponosni, saj so z 
optimatizacjo pretoka zraka, zgorevanjem 
in odvajanjem temperature (aluminijast 
blok motorja in glava iz posebnih umetnih 
mas, ki je za 50 odstotkov lažja kot alumi-
nijasta) zlahka ukrotili 2.000 barov, kolikor 

se jih razvije v skupnem vodu. Motor 
ima spremenljivo delovanje sesalnih 
ventilov (MIVEC), skromno vrednost 
kompresije (14,9 : 1) in spremenljivo 
geometrijo turbopuhala. Skupaj z ele-
ktričnim krmiljenim servovolanom, 

gumami z manjšim kotalnim uporom (ki je 
tudi po zaslugi za 20 Kpa večjega tlaka za 
pet odstotkov manjši kot pri Outlanderju) 
in sistemom AS&G zagotavlja zmerno po-
rabo goriva, predvsem pa nič odrekanj pri 
uživanju med vožnjo. Čeprav sta dandanes 
največji glavobol inženirjev varčnost in eko-
loška naravnanost, ASX 1.8 DI-D ni anemi-
čen. Prej nasprotno, pri polni sapi poskrbi 
za razveseljujoč sunek v hrbet pa tudi zbu-
di se že malce nad prostim tekom. Zato ti-
stih 200 cm3 več, kolikor jih imajo tekmeci, 
sploh nismo pogrešali. No, če vam je 150 
'iskrih' preveč, lahko počakate na 116-'konj-
sko' različico, ki jo napovedujejo v bližnji 
prihodnosti.

Če smo vas prepričali, da je motor naj-
boljši del avtomobila, potem še beseda ali 
dve o sistemu AS&G. Samodejno ugašanje 
motorja pri ustavljanju ni nič novega, je pa 
še razmeroma redko pri turbodizlih. Ker je 
pri ljubiteljih plinskega olja največja težava 

zagon, lahko potrdimo, da nas v 14 dneh sis-
tem AS&G ni niti enkrat razočaral, saj delu-
je predvidljivo in – da, lahko bi rekli celo ne-
moteče. Sicer se avtomobil pri zagonu malce 
zatrese, vendar se na to hitro navadiš. Sistem 
seveda ne deluje, če je zunaj temperatura 
manj kot tri stopinje Celzija in če je hitrost 
enaka ali večja od pet kilometrov na uro.

Veliko več sivih las je povzročal menjal-
nik, pravzaprav imam še več težav zdaj pri 
opisovanju, kar se je dogajalo. Menjalnik je 
v osnovi odličen: natančen, s kratkimi gibi, 
kot bi mu bil vzor tisti iz Evolutiona. Pri ze-
lo počasnem in nežnem prestavljanju je tih 
in nežen, obožuje pa tudi hitra in groba pre-
stavljanja. Zdi se mi, da je pri zahtevni de-
snici celo najbolj blestel! Le v določenih si-
tuacijah, mogoče pri določenih motornih 
vrtljajih, je bil preveč glasen in robat. Za tan-
kočutnega voznika je to vselej neprijetna iz-
kušnja, sopotniki pa bodo mislili, da ste za 
delček sekunde prehitro popustili sklopko – 
oziroma jih večina tega sploh ne bo opazila. 
Mogoče pa so se pri 'našem' ASX-u že po-
znali testni kilometri?

Raje pozno kot nikoli, bomo končali zgod-
bo o Mitsubishiju ASX in mu zaželeli več gne-
če v prodajnih salonih, kot jo imajo bratje. 
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NAŠE MERITVE
T = 14°C / p = 991 mbar / rel. vl. = 55 % / Gume: Dunlop SP Sport 270 
215/60/R 17 H /  Stanje kilometrskega števca: 8.291 km

Vozne lastnosti
Pospeški s
0-100 km/h: 10,7
402 m z mesta: 17,2
 (132 km/h)

Prožnost	 s
50–90 km/h (IV./V.):  7,8/11,1
80–120 km/h (V./VI.):  9,7/11,5

Največja	hitrost 198 km/h
 (VI. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje  7,3
največje povprečje 8,4
skupno testno povprečje 7,7

Trušč	v	notranjosti		 dB
Prestava III. IV. V. VI.
50 km/h 58 57 55 55 
90 km/h 64 62 61 60
130 km/h  66 64 63
Prosti tek  40

Zavorna pot  m
od 130 km/h: 71,9
od 100 km/h: 41,4
 (AM meja 40 m)

Napake	med	testom
brez napak

UŽITEK	V	VOŽNJI:

        
To je eden redkih tekmecev, ki se lahko v tej 
rubriki kosa z merilom v razredu – Fordom 
Kugo. Odlična motor in štirikolesni pogon, men-
jalnik obožuje hitro desnico.

Po memb nej ša se rij ska opre ma: voznikova in sovoznikova varnostna blazina – stranski varnostni blazini –  varnostni 
zračni zavesi – kolenska varnostna blazina za voznika – pritrdišča ISOFIX – ABS – ESP – servo volan – samodejna 
klimatska naprava – električni pomik šip spredaj in zadaj – električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali – radio s 
CD-predvajalnikom in MP3-predvajalnikom – kamera za pomoč pri parkiranju – večopravilni volanski obroč – daljinsko 
upravljanje osrednje ključavnice s pametnim ključem – po višini in globini nastavljiv volanski obroč – tipalo za dež – po 
višini nastavljiv voznikov sedež –deljiva zadnja klop – potovalni računalnik – tempomat.

Garancija:
5 let ali 150.000 km splošne in mobilne garancije,  
3 leta garancije na lak, 12 let garancije za prerjavenje.

Predvideni	redni	servisi:
Servisni interval na 15.000 km ali eno leto.

redni servisi, delo, material:  1.463
gorivo  9.086
gume (1):  861
izguba vrednosti po 5 letih:  8.278 

obvezno zavarovanje (2):  3.280
kasko zavarovanje (2):  5.415

Skupaj:  28.383 
Strošek za prevoženi km:  0,28 EUR/km

(1) – upoštevali smo 1 komplet letnih gum in 1 komplet zimskih gum
(2) – predvidoma voznik takšnega vozila prevozi 100.000 km v 5 letih

STROŠKI	VOZILA	DO	PREVOŽENIH	100.000	km	(v	EUR):

DIAGRAm	mENJALNIKA: TEHNIČNI	PODATKI

DIAGRAm	mOTORJA:

motor: 4-valjni – 4-taktni – vrstni – turbodizelski – nameščen spredaj prečno – vrtina in gib 83 × 83,1 mm 
– gibna prostornina 1.798 cm³ – kompresija 14,9 : 1 –  največja moč 110 kW (150 KM) pri 4.000/min – srednja 
hitrost bata pri največji moči 11,1 m/s – specifična moč 61,2 kW/l (83,2 KM/l) – največji navor 300 Nm pri 
2.000–3.000/min – 2 odmični gredi v glavi (zobati jermen) – po 4 ventili na valj – vbrizg goriva po sistemu skup-
nega voda – turbinski polnilnik na izpušne pline  – hladilnik polnilnega zraka. Prenos	moči: motor poganja 
prednji kolesi(preklopljiv štirikolesni pogon) – 6-stopenjski ročni menjalnik – prestavna razmerja I. 3,818; II. 2,045; 
III. 1,290; IV. 0,974; V. 0,897; VI. 0,790 – diferencial 4,058 (1.,2.,3.,4. prestava); 3,450 (5., 6., vzvratna prestava)  
– platišča 6,5 J × 17 – gume 215/60 R 17, kotalni obseg 2,08 m.	Voz	in	obese: kombilimuzina – 5 vrat, 
5 sedežev – samonosna karoserija – spredaj posamične obese, vzmetne noge, trikraka prečna vodila, stabilizator 
–  zadaj večvodilna prema, vijačne vzmeti, teleskopski blažilniki, stabilizator – zavore spredaj kolutne (prisilno 
hlajene), zadaj kolutne, ABS, mehanska ročna zavora na zadnji kolesi (ročica med sedežema) – volan z zobato letvijo, 
hidravlični servo, 2,9 zasuka med skrajnima točkama. mase: prazno vozilo 1.525 kg – dovoljena skupna masa 
2.060 kg – dovoljena masa prikolice z zavoro: 1.400 kg, brez zavore: 750 kg – dovoljena obremenitev strehe: 80 kg.  
Zmogljivosti	(tovarna): največja hitrost 198 km/h – pospešek 0–100 km/h 10,0 s – poraba goriva 
(ECE) 6,9/5,0/5,7 l/100 km, izpust CO2 150 g/km. 

Zu	na	nje	me	re: širina vozila 1.770 mm – kolotek spredaj 1.525 mm – zadaj 1.525 mm – rajdni krog 10,6 m. 
No tra nje	me	re: širina spredaj 1.450 mm, zadaj 1.430 mm – dolžina sedalnega dela prednji sedež 500 mm, 
zadnji sedež 480 mm – premer volanskega obroča 370 mm – posoda za gorivo 60 l.

me	re:

1.6
15

4.295
2.670

910–990

1.620

860850–1.000

890

419–1.770 l

vse me re so v mm

Prostorninaprtljažnika,izmerjenazAMstandardnimkompletom5kovčkovSamsonite
(skupno278,5l):
5 sedežev: 1 × letalski kovček (36 l), 1 × kovček (85,5 l), 1 x kovček (68,5 l), 
1 × nahrbtnik (20 l).

Tehnični podatki I Mitsubishi ASX 1.8 DI-D ClearTec 4WD Instyle

CENA:	 (AC-Konim, d. o. o.)
ASX	1.6	2WD	Inform:	 18.990 EUR
1.8	DI-D	4WD	Instyle:	 30.290 EUR
Testno	vozilo:	 30.740 EUR

moč:	 110 kW (150 KM) 
Pospešek:	 10,7 s
Največja	hitrost:	 198 km/h
Povpr.	poraba:	 7,7 l/100 km

Hvalimo in grajamo

Koliko stane v EUR

DoDAtnAoPreMAteStnegAvozilA:
Kovinska barva 450 

motorVV
opremljenostVV
štirikolesni pogonVV
komunikativnost volanskega sistemaVV
delovanje sistema AS&GVV

preobčutljiv pametni ključ pri odklepanjuVW
visok položaj za volanomVW
hrup iz podvozjaVW
nima parkirnih tipalVW

MoDel

motor(zasnova)
gibna pros to rni na (cm3)
največjamoč(kW/KMpri1/min)
največjinavor(nmpri1/min)
dolžina×širina×višina(mm)
največjahitrost(km/h)
pospe šek 0–100km/h(s)
porabagorivapoeCe(l/100km)
izpustiCo2(g/km)
cenaosnovnegamodela(evri)

Tabela konkurence

MitsubishiASX1.8Di-D
Cleartec4WDinvite
4-valjni–vrstni
1.798
110/150pri4.000
300pri2.000-3.000
4.295×1.770×1.615
198
10,0
6,9/5,0/5,7
150
25.490

FordKuga2.0tDCi 
(103kW)4x4trend
4-valjni–vrstni
1.997
103/140pri4.000
320pri2.000
4.443×1.842×1.710
184
10,4
7,6/5,1/6,0
159
27.700

Hyundaiix352.0CrDi 
(100kW)4WDlife
4-valjni–vrstni
1.995
100/136pri4.000
320pri1.800-2.500
4.410×1.820×1.660
195
9,4
6,6/4,9/5,5
147
24.490

ŠkodaYeti2.0tDi 
(103kW)4x4Ambition
4-valjni–vrstni
1.968
103/140pri4.200
320pri1.750–2.500
4.223×1.793×1.691
190
9,9
7,1/5,3/6,0
157
24.787
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širina vozila: 1.770

Ocena

Zunanjost (15)

Notranjost (125)

Motor, pogon, podvozje (65)

Vozne lastnosti (70)

Zmogljivosti (35)

Varnost (45)

Gospodarnost (65)

Skupaj

12

91

53

57

32

36

45

326

 
Zanimiv (predvsem odsekan nos), samosvoj, vendar še vedno tipičen Mitsubishi.

oCenA 1	2	3 4 5
Kriterij ocenjevanja (Št. točk = ocena): 0-180 = 1; 181-240 = 2; 241-300 = 3; 301-360 = 4; 361-420 = 5

Dobro založen z opremo, vendar tudi manjši (in s tem manj prostoren) od nekaterih 
tekmecev, nekaj točk smo mu zbili tudi pri udobju.
Odličen motor, dober štirikolesni pogon, med boljšimi volanskimi mehanizmi v razredu. 
Nekaj rezerve pri menjalniku in podvozju.
Prijeten tako pri mirni kot pri dinamični vožnji – predvsem pri vklopljenem  
štirikolesnem pogonu.
Motor je največji adut tega avtomobila, zato se za dobre pospeške in največjo hitrost 
ni treba bati. 
Ima vse osnovno (čeprav nima parkirnih tipal), manjkajo pa aktivni tempomat, sistem 
nadzora pri menjavanju pasu …

Zmerna poraba goriva, povprečna garancija in povprečna izguba vrednosti.

Mitsubishi je končno naredil avtomobil, ki bo ne samo všeč Evropejcem, ampak bo celo 
pravih mer. Tehnika je bila vsaj v testnem avtomobilu primerno napredna in dorasla tek-
mecem, zato je le vprašanje, ali bo ASX v gneči v tem avtomobilskem razredu prepričal 
dovolj kupcev. Prvi vtis je bil skratka dober, a to ni vedno dovolj.


