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AUTO
Mitsubishi Pajero technisch bekeken

Het concept van de nieuwe Pajero
is bijzonder: een monocoque con-
structie met onafhankelijke wiel-
ophanging en tandheugelbesturing.
Omdat het aparte chassis vervalt,
wordt er bouwhoogte gewonnen
die Mitsubishi heeft gebruikt om
de grondspeling te vergroten en de
bodem te verlagen. Omdat de zelf-
dragende carrosserie voorzien is

van een kooiconstructie is er een
torsie- en buigstijve doos ontstaan.
Daardoor kan de wielophanging
optimaal z’n werk doen, hetgeen
de tractie en het comfort ten goede
komt.

Omdat de hele carrosserie lager
geplaatst is, is ook het zwaartepunt
verlaagd en dat verhoogt de stabili-
teit. De grote veerwegen (220 mm
voor en 270 mm achter) zorgen er-
voor dat het contact van de banden
met de bodem niet snel verloren
gaat. Om de wielen optimale stan-
den te geven, zijn er dubbele trian-
gels voor en een meervoudig stan-

genstelsel ach-
ter toegepast. Dik-

ke torsiestabilisa-
torstangen houden

het overhellen in bedwang. Voor
worden er veelelementen, dus
dempers met concentrisch ge-
plaatste schroefveren, toegepast.
Achter zijn de dempers en veren
gescheiden, de dempers staan ver
naar buiten en zo dicht mogelijk
bij de wielen.

Zowel de stuurbekrachtiging als
die van de remmen geschiedt hy-
draulisch omdat daarmee zowel in
zwaar terrein als op de openbare

Berekend op zware inzet

Vol reserves
Het is maar de vraag welke Pajero-bezitter werke-

lijk het ruige terrein opzoekt of z’n luxe 4WD als

kranig werkpaard laat zwoegen. Toch is de nieu-

we Pajero volledig berekend op zeer zware ge-

bruiksomstandigheden. Carrosserie, wielophan-

ging en aandrijving deinzen nergens voor terug.

TEKENINGEN:MITSUBISHI

Dankzij de zelfdragende carrosse-
rie met kooiconstructie ontstaat er
een buig- en torsiestijve verbin-
ding tussen de voor- en achter-
wielophanging.Daardoor  werkt
de onafhankelijke vering opti-
maal.Tevens wordt een grotere
bodemvrijheid én een lager zwaar-
tepunt bereikt.Forse hydraulisch
bekrachtigde schijfremmen zor-
gen voor de nodige vertraging.

Voor het eerst
wordt buiten Japan
de V6 benzinemotor
met directe inspuiting
gebruikt.De kenmerken-
de verticale inlaatkanalen
zijn tussen de kleppen geplaatst
en zorgen voor een koprolwervel.
De kom in de zuiger ondersteunt
de koprolwervel zodanig dat de
bougie steeds een ontsteekbaar
mengsel krijgt toegevoerd.De ver-
stuivers hebben twee straal vor-
men,beide kegelvormig maar met
een kleine tophoek tijdens het in-
spuiten in de compressieslag en
een grote tophoek tijdens het in-
spuiten in de inlaatslag.
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weg optimale resultaten te berei-
ken zijn.

Bijzondere 4WD
Het 4WD systeem laat zich tot 100
km/h in- en uitschakelen. De ver-
deling voor-achter gebeurt nu via
een planetair stelsel, behalve bij de
GL uitvoering met 2.5 liter IDI
dieselmotor. Daardoor bedraagt de
verhouding niet 50-50, maar 33-
67. Dat voorkomt het wringen bij
het nemen van bochten en ver-
kleint het onderstuur. Een Visco-
koppeling zorgt ervoor dat onder
slipcondities tot 50% van het aan-
drijfkoppel naar de voorwielen
gaat. Wordt het helemaal moeilijk
dan is een volledige blokkering
mogelijk en worden de voor- en
achterdifferentieels star met elkaar
verbonden. Er is een lage en hoge
overbrengingsverhouding in de
tussenbak met een 1,9:1 verhou-
ding. Zo ontstaat er trekkracht in
overvloed, tenzij één van de ach-
terwielen de grip verliest.

Mitsubishi levert een bijzonder
differentieel dat een combinatie is
van een Torsensperdifferentieel en
een Viscokoppeling. Het Torsen-
sperdifferentieel stuurt het aan-
drijfkoppel naar het wiel met de
meeste grip. De Viscokoppeling
reageert op het toerentalverschil
tussen de twee aandrijfassen. Het
Torsensperdifferentieel werkt on-
middellijk, maar stuurt niet al het
aandrijfkoppel naar het wiel dat

nog grip heeft. De Viscokoppeling
reageert soepel, maar vrij traag op
het doorslippen van een wiel, dus
als een wiel los komt van de grond
duurt het even voordat de koppe-
ling werkt.

Als er vaak onder heel moeilijke
terreinomstandigheden wordt gere-
den, is het volledig blokkeren van
het differentieel de enige manier
om het aandrijfkoppel altijd over te
brengen. Het verbaast niet dat Mit-
subishi de Pajero dan ook levert
met een Torsensperdifferentieel dat
volledig geblokkeerd kan worden.

Meedenkende automaat
De beide transmissies hebben vijf
overbrengingsverhoudingen voor-
uit en één achteruit. De automaat
wordt toegepast bij de GLX en
GLS modellen en is dan gecombi-
neerd met het Super Select SS4-II
4WD systeem met planetaire tus-
senbak en viscokoppeling. De In-
vecs-II automaat heeft een Intelli-
gent and Innovative Vehicle
Electronic Control System dat de
schakelmomenten op twee manie-
ren bepaalt.

Bij Optimum Shift Control wor-
den de huidige rijomstandigheden
vergeleken met in het geheugen
opgeslagen situaties zoals die bij
een groot aantal bestuurders(sters)

zijn opgenomen. Daarbij spelen
de gasklepstand, rijsnelheid en
het al dan niet remmen een
belangrijke rol.

De Adaptive Shift Control be-
paalt het schakelmoment op een
manier die zich aanpast aan de rij-
omstandigheden. Als de auto heu-
velaf rijdt en de bestuurder regel-
matig remt om de snelheid in
bedwang te houden, dan besluit de
elektronica dat de automaat een la-
gere overbrenging moet inschake-
len. Geeft de bestuurder bij het op-
trekken volgas dan zal de automaat
niet alleen terugschakelen, maar de
lagere versnellingen zo lang moge-
lijk vasthouden. De automaat laat
zich ook sequentieel schakelen.

Directe benzine-inspuiting
De sterkste motor is voorzien van
directe benzine-inspuiting. Het is
een 3.5 liter V6, die voorzien is
van het Mitsubishi Gasoline Direct
Injection (GDI) systeem. In het
arm-mengsel gebied wordt er tij-
dens de compressieslag ingespoten
met een lucht-brandstofverhouding
van 40:1 bij stationair draaien. Tij-

dens het rijden varieert de verhou-
ding tussen 30:1 en 20:1.

Als er veel vermogen wordt ge-
vraagd, spuit het systeem de benzi-
ne in tijdens de inlaatslag. Er is
dan een wijde inspuithoek, terwijl
er in de compressieslag met een
kleine inspuithoek wordt gewerkt.
Tijdens de inlaatslag zorgt de ben-
zine voor een koel, homogeen
mengsel. Daardoor kan er meer
lucht in de cilinder en wordt de
kans op detoneren verkleind. Gaat
het om een hoog koppel bij een
laag toerental dan wordt er een
klein deel van de benzine tijdens
de inlaatslag ingespoten, het groot-
ste deel tijdens de compressieslag.
Zo ontstaat er een gelaagde ver-
branding (gebieden met verschil-
lende lucht-brandstofverhoudin-
gen) met een gemiddelde
verhouding van 12:1.

Bij 1500 t/min haalt de motor
270 Nm, dit is 80% van het maxi-
male koppel van 318 Nm dat bij
4000 t/min wordt geleverd. Het
topvermogen van 149 kW wordt
bij 5000 t/min bereikt. Interessant
is dat er een geregelde driewegka-
talysator wordt toegepast, geen
speciale DeNox katalysator. 

Ook DI-diesel
De tweede motor met directe in-
spuiting is een viercilinder 3.2 liter
diesel. Deze is voorzien van twee
bovenliggende nokkenassen die
vier kleppen per cilinder bedienen.

Het overschakelen van een wer-
velkamer naar directe inspuiting
levert 25% meer vermogen en 20%
meer koppel op en een 12 tot 15%
lager brandstofverbruik. De verde-
lerpomp is elektronisch geregeld
en spuit met 1200 bar in.

Paul Klaver
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De onafhankelijke voorwielophan-
ging maakt gebruik van twee trian-
gels van ongelijke lengte.Een ste-
vige stabilisatorstang verbindt de
onderste draagarmen.Opvallend
is de tandheugelbesturing,uiter-
aard met een hydraulische be-
krachtiging.

De achterwielen zijn aan een meervoudig
stangenstelsel opgehangen dat maar liefst
270 mm veerweg toestaat.De stangen zijn
dermate lang dat de wielen bij het in- en uit-
veren vrijwel recht op en neer gaan.Een
stevige stabilisatorstang houdt het over-
hellen van de carrosserie in bedwang.
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