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console. Normaal gesproken rij je
in achterwielaandrijving 2H, maar
even de pook indrukken en een
tandje voorwaarts schuiven, geeft
4H permanente 4WD. Nog een
stand verder blokkeert het centrale
differentieel en in de vierde stand
komt de lage gearing erin. Het lijkt
ons uiterst onwaarschijnlijk dat de
hoog gebouwde Pajero zich door
een of ander obstakel zal laten te-
genhouden.

Dure auto
De Pajero prijslijst is niet meer
wat’ie geweest is. Kon je in vroe-
ger jaren nog wel eens een betaal-
bare 4WD Mitsubishi aanschaffen,
tegenwoordig moet je voor een
volwaardige Pajero minimaal 
ƒ 84.000,- mee brengen. En om de
lange versie met GDI V6 motor in
combinatie met de automaat en de
GLS uitvoering aan te schaffen, is
een bedrag ƒ 133.000,- amper vol-
doende. Onze testauto is dus een
dure auto en dat straalt hij ook uit.
De ƒ 14.000,- die je extra kwijt
bent om een Long Body te kopen,
verschaft een Pajero met vier por-
tieren en daarmee toegang tot een
uiterst ruim vijfpersoons interieur.
In de complete GLS, aangevuld
met leerpakket, blijft weinig te
wensen over. De bestuurder zit op
een elektrisch verstelbare en kan-

Golvende lijnen en een sportieve
snuit kenmerken het front van de
nieuwe Pajero.Opvallend is de
grote bodemvrijheid.
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Nieuwe Pajero blijkt comfortabele asfalt-auto

Keurig in het pak
De Pajero is z’n wilde haren kwijt. ‘s Werelds meest

verkochte 4WD is in z’n nieuwste uitvoering eerder

een comfortabele reisauto dan een stugge terrein-

auto. Toch schuwt hij het terrein bepaald niet, maar

wie duikt er in deftige kledij de modder in?

Het traditionele werkterrein van de
4WD is al langer aan ernstige ero-
sie onderhevig. De gemiddelde
4x4 ziet geen zwaar terrein meer,
geen modder of mul zand. In plaats
daarvan bestaat zijn dagelijkse
dieet uit asfalt, woon-werkverkeer,
theaterbezoek, parkeren bij een
chiq restaurant en overnachten in
een verwarmde garage. Met als
broodnodige afwisseling af en toe
een enkel bospad en in het week-
einde een paardentrailer of een
motorbootje aan de trekhaak.

Met deze gewijzigde gebruik-
snormen in het achterhoofd begon-
nen de Japanse Mitsubishi ingeni-
eurs het tekenwerk aan de derde
generatie Pajero op een schoon vel
papier. Nieuw uitgangspunt: meer
comfort bij gebruik op asfalt. Het
resultaat is een Pajero met een ver-
frissend nieuw uiterlijk en een to-
taal andere technische basis dan
voorheen. De nieuwe Pajero is een
uitermate opvallende auto en hij
heeft voor het eerst in zijn bestaan
een zelfdragende carrosserie. Een
trend die meer van zijn prijsklasse-
genoten volgen, met de BMW X5
als voorloper.

Uitgaande van het prijsniveau
van het door ons geteste topmodel,
de lange GLS met 3.5 liter V6 GDI
motor, is het kringetje concurren-
ten erg klein. Want in deze top uit-
voering kost de auto ongeveer 
ƒ 134.000,-. Een trotse som geld
waarvoor je bij de concurrentie
ook een Jeep Grand Cherokee met

V8 motor, een Mercedes ML 320
of een Range Rover 4.0 V8 kunt
afhalen. De Mercedes G 320 en de
Toyota Land Cruiser 4.7 V8 zijn
nog een flink stuk duurder.

Directe benzine-injectie
Onder de motorkap ligt de fonkel-
nieuwe 3.5 liter V6 GDI motor die
de oude 3.0 en 3.5 liter zespitters
vervangt. Mitsubishi gebruikt de
Pajero om deze zuinige Gasoline
Direct Injection krachtbron te in-
troduceren. Deze zal in een later
stadium ongetwijfeld ook andere
Mitsubishi modellen sieren. De
motor, met de interne type aandui-
ding 6G74, heeft in totaal 24 klep-
pen met twee bovenliggende nok-
kenassen voor elk van de twee in
een 60 graden V opgestelde cilin-
derkoppen.

GDI staat voor directe brand-
stofinjectie volgens een door Mit-
subishi zelf ontwikkeld systeem.
De preciese cilinderinhoud van
3497 cm3 wordt bereikt door een
boring x slag verhouding van 93,0
x 85,8 mm. Hij levert volgens zijn
makers een maximum vermogen

van 149 kW bij 5000 t/min en een
maximum koppel van 318 Nm bij
4000 t/min. Voldoende vermogen
voor een 3.5 liter zescilindermotor,
maar geen erg riant koppel voor
stevig gebruik in zwaar terrein.
Daar is een diesel toch meer ge-
schikt voor. Maar de Pajero V6
heeft voor het normale werk, waar
deze derde generatie tenslotte voor
werd ontwikkeld, aan de 149 kW
voldoende. Op de vermogenstest-
bank van MAHA gooide de adap-
tieve automatische transmissie
(INVECS-II) tijdens de meting
roet in het eten. We kunnen u dus
slechts de vermogens- en koppel-
kromme presenteren zoals Mitsu-
bishi die zelf opgeeft.

Sterk en stil
Overigens hebben we ervaren dat
de GDI V6 in dagelijks gebruik
een even sterke als zijdezacht wer-
kende krachtbron is. Hij is bijzon-
der geruisarm, reageert zeer asser-
tief op de kleinste commando’s
van het gaspedaal en verschaft de
bestuurder in combinatie met de
naadloos schakelende automaat de
mogelijkheid om met deze zware
auto elke verkeerssituatie aan te
kunnen.

De V6 geeft naast dit alles ook
een gevoel van grote luxe. De Paje-
ro GLS 3.5 V6 GDI lijkt in eerste
instantie geen flitsende auto. Daar-
voor moet er vanaf stilstand teveel
gewicht op gang worden gebracht
en dat voel je ook. Maar als de
zaak eenmaal rolt, dan gaat’ie er
ook voor en draait de motor moei-
teloos hoog in de toeren tot de rode
lijn bij 6000 t/min is bereikt.

De handmatige schakeling van
de vijftraps automaat is er vooral
voor het rijden met trailers. De Pa-
jero is eveneens voorzien van Mit-
subishi’s Super Select 4WD. Naast
de versnellingspook, staat een
tweede pook op de brede midden-
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Aan de achterkant siert een groot reservewiel.De grote bumper is tegen
beschadigingen beschermd door een metalen plaat.

De 3.5 liter V6 GDI motor is stil en zorgt voor goede prestaties.Jammer is
het nogal hoge verbruik.

Een interieur als dit is mijlen ver-
wijderd van wat eigenlijk een 4x4
terreinauto zou moeten zijn.Luxe,
ruimte en het hoge prijskaartje
stralen er vanaf.

Het instrumentarium bevat een in-
dicator die aangeeft in welke mode
de aandrijving staat.Ook is er een
groen oplichtend Eco lampje.

De indrukwekkende middencon-
sole biedt riant plaats aan het zeer
complete audio systeem,de kli-
maatregeling en boordcomputer.

Met het kleine pookje selecteer je
de gewenste vorm van aandrij-
ving,variërend van 2 Hoog tot 4
Laag.Een extra stand blokkeert
het centrale differentieel.

De achterpassagiers kunnen kie-
zen uit een comfortabele driezits
bank of het extra achterbankje dat
keurig in de bodem kan verdwijnen.

De naar rechts scharnierende ach-
terdeur omvat onder meer een uit-
neembare gereedschapskoffer en
een net voor de extra hoofdsteunen.
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Modelserie en prijzen

Plus
De Pajero is in zijn laatste uit-
voering een opvallende,com-
fortabele en zeer ruime perso-
nenauto,die in terrein nog
steeds als geen ander z’n man-
netje staat.Voor de welgestel-
de koper biedt de Long Body
GLS zo ongeveer alles wat een
mens zich maar kan wensen.
De V6 GDI motor is een zacht
zoevende,hard werkende ge-
weldenaar en gekoppeld aan
een perfecte meedenkende
vijftraps automaat.

Min
Om de nieuwe Pajero aan te
schaffen is een goed gevulde
beurs nodig.We hadden ons
van het rijgedrag wat meer
voorgesteld.Hij stuurt aange-
naam zolang hij rustig wordt
bereden maar zodra een iets
geforceerde snelheid wordt
aangehouden begint hij zwaar
over te hellen.Ook neemt in
dat geval  de stabiliteit merk-
baar af.Het brandstofverbruik
viel ons tegen.

Max. motorvermogen (fabrieksopgave): ...................149 kW bij 5.000 t/min.

Max. koppel (fabrieksopgave): ...................................318 Nm bij 4.000 t/min.

Acceleratie:
0-80 km/h: 7,9 sec. ...........0-100 km/h: 11,8 sec. .............80-120 km/h: 9,4 sec.

Geluidsmetingen:
80 km/h: 61 dBA.....................100 km/h: 64 dBA ...................120 km/h: 68 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:
Stadsrit: 17,5 liter op 100 km .........................Buitenweg: 10,8 liter op 100 km

Combinatierit:...................................................................13,2 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..................................................15,3 liter op 100 km

Gemeten topsnelheid in twee richtingen: .......................................185 km/h

Topsnelheid (fabrieksopgave):........................................................185 km/h

Testmetingen

AUTO
Test Mitsubishi Pajero 3.5 V6 GDI GLS

telbare troon. De stuurkolom is al-
leen in de hoogte verstelbaar en
dan ook niet meer dan een klein
stukje. Toch vind je in deze smaak-
volle ambiance met gemak een
goede rijpositie.

Niets te wensen
Luxe, ruimte en een gevoel van
veiligheid zijn de eerste emoties
die zich reeds na enkele kilometers
met de Pajero aan je opdringen. Je
zit hoog en hebt daardoor een puik
overzicht, de auto is mooi afge-
werkt en zelfs de grootste posturen
kunnen er met gemak een goed
plekje in vinden.

Het leerpakket omvat behalve
de lederen bekleding ook een han-
dig opklapbaar derde bankje ach-
terin, een lederen/houten stuurwiel
en elektrische stoelverwarming.
Praktisch is de grote middenarm-
steun met riante bergruimte en er
zijn meer van dergelijke attente za-
ken. Elke zitplaats heeft zijn eigen
verstelbare hoofdsteun, ook het
kleine bankje achterin. Die ver-
dwijnt overigens onzichtbaar in de
kofferbodem wanneer die niet in
gebruik is.

Het traditionele instrumentari-
um omvat de bekende zaken zoals
een toerenteller, snelheidsmeter en
meters voor brandstof en motor-
temperatuur. Daarnaast kan de be-

stuurder zien in welke stand de au-
tomaat en de aandrijving zijn inge-
schakeld. Tevens is er een bij half
gas, groen oplichtend Eco lampje.
De uitrusting wordt aangevuld met
een voor/achter gescheiden auto-
matische airco, een compleet audio
systeem met cassette en CD, vier
elektrisch bediende zijruiten, king
size buitenspiegels en een cruise
control. Een navigatiesysteem staat
op de accessoirelijst. Tot de ver-
zorgde details behoren twee full
size dashboard kastjes, een viertal
leeslampjes in het interieur en een
welgevulde, in de achterdeur ge-
monteerde gereedschapsset die je
ook in koffervorm kunt meene-
men. Het reservewiel hangt extern
aan de opzij scharnierende achter-
deur. De bagageruimte is ruim ge-
noeg en los daarvan biedt Mitsu-
bishi verschillende aanvullende
bakken en bakjes (we hadden de
talloze bekerhouders nog niet ge-
noemd) en uiteraard kan de achter-
bank op allerlei manieren worden
omgeklapt en weggevouwen.

Flink overhellen
De overgang van een zwaar ladder-
chassis naar een zelfdragende con-
structie, werd voornamelijk gedaan
om drie redenen: gewichts reduc-
tie, een lager zwaartepunt en een
beter rijgedrag op asfalt. De wiel-
ophanging bestaat voor uit dubbele
triangels (wishbones) met schroef-

veren en een stabilisatorstang en
achter uit een aan een subframe ge-
schroefd, drievoudig multilink sys-
teem met schroefveren en stabili-
sator. Bij normaal rustig rijden is
de nieuwe Pajero een opvallend in-
direct gestuurde, maar wel heerlijk
stabiele en comfortabele automo-
biel. Behalve wanneer de wielen
gaten en richels ontmoeten. Die
worden wel erg voelbaar doorge-
geven. Maar de pais en vree nemen
sterk af, wanneer je er wat aan gaat
trekken. Dan neemt het overhellen
in snel genomen bochten af en toe
angstaanjagende vormen aan. Dit
heeft ook een voelbaar effect op de
besturing. In 2-wielaandrijving is
het niet al te moeilijk om de ach-
terkant te laten uitbreken, maar je
vangt ‘m ook snel weer op. Met
vier wielen permanent aangedre-
ven, begint hij nogal sterk te on-
dersturen.

De draaicirkel is voor dit type
auto zeer acceptabel, en de rem-
men zijn tegen hun taak ruim-
schoots opgewassen. Al met al
blijkt Mitsubishi er goed in ge-
slaagd te zijn om de Pajero veelzij-
dige eigenschappen mee te geven.
Het is niet langer een auto die
vooral in ruw terrein respect af-
dwingt. Ook tijdens lange reizen is
het comfortabel toeven in deze erg
ruime en luxe 4x4.

Dick Schornagel

2.5 TD GL ........................................ƒ 83.995,-
3.2 DI-D GL Long body ................ƒ 105.495,-
3.2 DI-D GLX Long body ..............ƒ 120.495,-
3.2 DI-D GLS Long body aut. ......ƒ 125.495,-
3.5 V6 GLS ....................................ƒ 114.995,-
3.5 V6 GLS aut ..............................ƒ 119.995,-
3.5 V6 GLS Long body..................ƒ 128.995,-
3.5 V6 GLS Long body aut............ƒ 133.995,-
ABS:....standaard op GLS, optie op Gl en GLX
ASR:................................................standaard
Airbag bestuurder: ........................standaard
Airbag passagier: ..........................standaard
Stuurbekrachtiging: ......................standaard
Centrale portiervergrendeling: ....standaard
Elektrische ruitbediening: ............standaard
Airco: ..............................................standaard
Cruisecontrol: ..................standaard op GLS,
................................niet leverbaar op GL/GLX

Automaat: ..............................optie ƒ 5.000,-,
.................................. niet leverbaar op 2.5 TD
Lederen bekleding: ................optie ƒ 6.365,-,
..................................niet leverbaar op 2.5 TD

Alarminstallatie: ....................................optie 
LPG-installatie........................................optie
Trekhaak: ................................................optie
Metallic lak ..............................Optie ƒ 1.095,-

Importeur:
Mitsubishi Motor Sales Nederland
☎ (023) 555 52 22

Meting: Mitsubishi
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