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AUTO
Test Mitsubishi Lancer Sports Sedan 140 DI-D Instyle

Foto’s: Jan Lieftink

Sportieve sedan met pittig nieuw uiterlijk

Kwalitatief staan Mitsubishi’s prima aangeschreven. Be-

trouwbare auto’s dus, die best meer aandacht verdie-

nen. Daarvoor is behalve goede techniek ook een aan-

sprekend uiterlijk vereist. De nieuwe Lancer Sports

Sedan heeft beide in huis. Weet deze Mitsubishi de auto-

koper wel te verleiden?

Mitsubishi heeft in de personenautowereld de
laatste jaren weinig potten kunnen breken. De
Colt deed/doet het redelijk, de Lancer blijft on-
zichtbaar en de Lancer Station Wagon is een
zeldzaamheid. Daarna maakt de prijslijst een
grote sprong naar de Outlander.
Een gat van jewelste, en ook geen logische op-
bouw van een modellenprogramma. Maar daar
is nu met de komst van de nieuwe Lancer Sports
Sedan een einde aan gekomen. De ‘gewone’ Lan-
cer wordt alleen nog in landen als Rusland gele-
verd en de door sportievelingen aanbeden
supersnelle Lancer Evolution X is nog onderweg.
Mitsubishi zat als zustermerk in de Daimler-
Chrysler-periode nog midden in de ontwikke-
ling van de nieuwe Lancer. Geen wonder dus dat
deze voorzien is van Chrysler/Dodge-onderdelen,
zoals de bodemplaat van de Caliber. Die deze
ook weer met andere modellen/merken deelt.
Want zo ging dat in de DC-tijd.
De Lancer Sports Sedan heeft een geslaagde
neus en achterpartij. Van opzij gezien is deze
vierdeurssedan ietwat saai uitgevallen, maar dat
kun je eventueel opvangen door de juiste keuze
van lichtmetalen wielen (vanaf Invite stan-
daard).
De scherpgesneden neus doet in de verte iets
denken aan Volvo, maar Mitsubishi wist er een
zeer persoonlijke stijl in aan te brengen. Achter
komen we Italiaanse invloeden tegen. De achter-
lichten hebben iets Alfa Romeo-achtigs en ook
de vorm van het kofferdeksel past daar bij.
Mitsubishi levert een behoorlijk programma van
de Lancer Sports Sedan. Op de prijslijst staan er
precies vijftien, waaronder één met een conven-
tionele automaat (in combinatie met de 1.5 liter
MIVEC-benzinemotor) en een drietal met CVT

(met 1.8 liter MIVEC-benzinemotor).
De 140 DI-D-versie met dieselmotor, zoals wij die
voor de AMT-test hadden, komt alleen met een
zesbak. Wij reden de duurste uitvoering die 
Mitsubishi levert, de 140 DI-D Instyle die voor 
€ 35.212,- in de prijslijst staat. Tegenover de 
€ 21.079,- die voor de goedkoopste 110 MIVEC 
Inform wordt gevraagd, is dat een enorm groot
verschil. Zodanig zelfs dat de Lancer 140 DI-D 
Instyle in deze kostbare jas eigenlijk in een heel
ander segment terecht hoort. Want voor zoveel
geld koop je bij Alfa Romeo een 159 1.9 JTD, je
hebt er ook bijna een BMW 318d voor en de
nieuwe Citroën C5 HDiF. Bij Fiat krijg je een
ruim aangeklede Croma 1.9 JTD en verder kun je
nog kiezen uit een Mondeo 2.0 TDCi, Peugeot
407 GT 2.0 HDiF, Saab 9.3, Skoda Superb 2.0 TDI
en een VW Passat 2.0 TDI. Maar geen van deze
auto’s is zó compleet uitgerust als deze Lancer
Instyle.

Oude bekende
Onder de motorkap ligt een oude bekende, na-
melijk de tweeliter diesel met pompverstuiver
uit de Volkswagen voorraadkelder. Mitsubishi
nam de motor grotendeels ongewijzigd van
Volkswagen over, maar monteert wel een eigen
roetfiltersysteem. De VW/Lancer-motor is de
1968 cm3 turbodiesel met directe injectie. Hij is
voorzien van vier kleppen per cilinder en twee
bovenliggende nokkenassen. De uitlaatgasturbo
heeft een elektronisch geregelde geometrie en
er is een intercooler gemonteerd. Met een bo-
ring x slag van 81,0 x 95,5 mm is dit typisch een
langeslagmotor. Het maximum vermogen be-
draagt 103 kW bij 4000 t/min en hij levert een
maximum koppel van 310 Nm bij 1750 t/min.

Mitsubishi maakte veel werk van de geluidsisola-
tie. Desondanks is deze Lancer geen stille auto.
De 140 DI-D laat zich flink horen, vooral bij de
koude start waarbij de dieselgrom iets te goed
waarneembaar is. Ook in het interieur is het
motorgeluid stevig te horen, maar na enkele ki-
lometers zakt het weg tot een meer acceptabel
niveau. Bij 120 km/h (=2250 t/min) en daarboven,
valt de motorgrom weg tegen de afrolgeluiden
van de banden. De CO2-productie bedraagt 160
g/km.
De diesel hangt heel lekker aan het gas en levert
prima prestaties. Het vermogen van 103 kW plus
het fikse koppel zorgen zelfs voor felle reacties
op een plotseling diep ingetrapt gaspedaal, tot
‘schaatsende’ voorwielen aan toe. De Lancer
Sports Sedan DI-D is temperamentvol en bijna
als een sportwagen te berijden en ook dán nog
blijft het verbruik zeer binnen de perken. Om
maximale prestaties te verkrijgen is schakelen
wel een noodzaak maar ook zónder dat is deze
Mitsubishi voor alledaags gebruik zeker snel ge-
noeg. De zesbak die Mitsubishi standaard mon-
teert, is een Aisin Warner-product dat aan een
zogenaamd Dual Mass-vliegwiel is gekoppeld
waarmee trillingen tot een minimum worden
gereduceerd. De zesbak schakelt fijn en met
korte slagen, de overbrengingen sluiten mooi op
elkaar aan.

Niets tekort
De Mitsubishi Lancer Sports Sedan heeft een be-
hoorlijk ruim koetswerk. De lengte bedraagt 457
cm en de wielbasis is 264 cm lang. De inzitten-
den beschikken over voldoende hoofd- en been-

Uit de anonimiteit

De achterkant van de auto straalt dynamiek uit.
Zien we hier wat Alfa Romeo invloeden?
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ruimte, al wordt bij een lange bestuurder de
knieruimte achterin wel iets beperkt. De bagage-
ruimte bedraagt een zeer bruikbare 450 liter, de
rugleuning van de achterbank is in twee onge-
lijke delen omklapbaar.
De instap is ondanks de vier niet al te wijd open-
slaande portieren geen acrobatische toer. De be-
stuurder zit op een goed verstelbare stoel die

iets te weinig zijdelingse steun verschaft, tegen-
over een zakelijk maar smaakvol dashboard met
een uitstekend afleesbaar instrumentarium. Een
boordcomputer houdt het verbruik en de actie-
radius en dergelijke in de gaten. De stuurkolom
kan op z’n Amerikaans alleen kantelen en is dus
niet in de lengte verstelbaar. Dat is zo ongeveer
het enige minpunt in het interieur, dat verder

De scherpgesneden neus belooft al
sportiviteit nog voordat de auto rijdt.
De opvallende lichtmetalen wielen
staan de Sports Sedan erg goed.

Strak, smaakvol en prima afgewerkt:
het interieur van deze nieuwe Mitsu-
bishi mag er zijn. De duurste versie is

voorzien van prachtig leder.

Eén touch screen scherm voor navi,
audio en airco. Goed afleesbaar en
prettig qua bediening.

De rugleuning is in twee ongelijke
delen omklapbaar. Zo is deze sedan

toch nog redelijk praktisch.

Een aangename cockpit met prettig afleesbare in-
strumenten. De radio, telefoon en cruise control
laten zich op het stuurwiel bedienen.

bol staat van luxe en standaard ingebouwde ex-
tra’s. Daaronder vallen ook de uitgebreide audio
en navigatie, welke laatste zich dankzij het
touch screen welhaast instinctief laat instellen.
Automatische airco, cruise control, bochtverlich-
ting, leeslampjes voor en achter, diverse berg-
ruimten, middenarmsteunen voor en achter, en
nog veel meer handigheden komen we in de

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



Lancer Sports Sedan Instyle tegen. De keyless
entry van deze dure outfit is even wennen maar
blijkt in de praktijk toch wel erg gemakkelijk,

vooral als je letterlijk de handen vol hebt. Je
hoeft de sleutel niet te gebruiken, en je houdt
‘m ook op zak als je instapt. Starten doe je met
de vaste draaiknop die op de plaats van het con-
tact is gemonteerd.
De Lancer maakt een solide indruk. De afwer-
king is mooi en smaakvol, de lederen bekleding
geeft extra cachet. De actieve veiligheid wordt
verzorgd door ABS en EBD en Traction Control,
terwijl windowairbags en een knie-airbag voor
extra bescherming zorgen.

Ook sportief
De Lancer Sports Sedan haalt de motor dus bij
Volkswagen (een Mercedes-diesel zou te duur
zijn geweest) maar deelt de bodemplaat onder
meer met de Dodge Caliber. Het onderstel is 
modern en bestaat uit MacPherson-voorpoten en
schroefveren voor en een multilink-as achter.
Hiermee heeft de Lancer naast voldoende veer-
comfort ook een betrouwbare en sportieve weg-
ligging. Je voelt wel wat kilootjes in de neus en
die komen bij een sportieve rijstijl zelfs tamelijk
sterk naar voren. Maar wie normaal met de Lan-
cer 140 DI-D omspringt zal er nooit iets van mer-
ken. Ga je wat al te wild tekeer, dan merk je dat
de motor iets teveel vermogen op de voorwielen
los laat. Deze gaan dan doorslaan of ‘schaatsen’,
maar even gas liften en het houdt direct weer
op. Ga je in een snelle bocht iets té abrupt van
het gas, dan zal het kontje even naar buiten
zwenken. Even gas erop en de zaak is weer onder
controle. Voorspelbaar en veilig. De besturing is
niet het toppunt van precisie, maar geeft vol-
doende aan waar de auto mee bezig is. �

Dick Schornagel
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Modelserie en prijzen
Lancer Sports Sedan 110 MIVEC Inform: ................................€ 21.079,-

Lancer Sports Sedan 110 MIVEC Invite: ..................................€ 23.044,-

Lancer Sports Sedan 145 MIVEC Inform: ................................€ 22.931,-

Lancer Sports Sedan 145 MIVEC Invite: ..................................€ 24.895,-

Lancer Sports Sedan 145 MIVEC Intense: ..............................€ 26.763,-

Lancer Sports Sedan 145 MIVEC Instyle: ................................€ 30.692,-

Lancer Sports Sedan 140 DI-D Inform: ....................................€ 27.451,-

Lancer Sports Sedan 140 DI-D Invite: ......................................€ 29.417,-

Lancer Sports Sedan 140 DI-D Intense: ....................................€ 31.283,-

Lancer Sports Sedan 140 DI-D Instyle: ....................................€ 35.212,-

Stabiliteitsregeling: ....................................................................standaard

Remassistent: ..............................................................................standaard

Windowbags:................................................................................standaard

Knie-airbag bestuurder:..............................................................standaard

Xenon-verlichting: ......................................................standaard op Instyle

Bochtverlichting: ........................................................standaard op Instyle

Regensensor: ..................................................standaard op Intense/Instyle

Elektrische ruiten: ......................................................................standaard

Handbediende airco: ..................................................standaard op Inform

Automatische airco: ..............................................standaard vanaf Inform

Cruise control: ........................................................standaard vanaf Inform

Audiosysteem:..............................................................................standaard

Navigatiesysteem: ....................standaard op Instyle (overige + € 2.654,-)

Automaat: ............................................................................................optie

Lederen bekleding:....................standaard op Instyle (overige + € 1.730,-)

Mitsubishi Motor Sales Nederland

� (020) 405 68 00

www.mitsubishi-motors.nl

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ........................103 kW bij 4000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ..............................310 Nm bij 1750 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 6,4 sec. ............0-100 km/h: 9,7 sec. ........80-120 km/h: 6,9 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 64 dB(A) .............. 100 km/h: 65 dB(A) ............120 km/h: 69 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: ....................................................................8,5 liter op 100 km

Buitenweg: ....................................................................5,2 liter op 100 km

Combinatierit:................................................................6,4 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ..............................................6,6 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave):  ..................................................207 km/h

Drie motoren zijn er
onder de kap van de
Lancer Sports Sedan
te vinden: een 1.5 of
1.8 benzinemotor of
een 2.0 liter turbo-
diesel. Die laatste is
afkomstig van Volks-
wagen.
Voor alle modellen
wordt een service-in-
terval van 20.000 km
gehanteerd. Dan is

het tijd voor een
oliewissel en een
nieuw interieurfilter.
De benzinemotoren
worden gesmeerd
met een ACEA A1/B1,
A3/B3, A4/B4 of
A5/B5 olie, en de die-
sel met een VW
50700. Het luchtfilter
houdt 60.000 km
stand en de bougies
100.000 km.

Controle en zonodig
afstellen van de klep-
speling hoeft alleen
bij de benzineversies,
en wel elke 100.000
km met vulplaatjes.
Voor wat betreft de
distributie zijn juist
de benzinemotoren
onderhoudsvrij, want
deze zijn voorzien
van een ketting. De
diesel heeft daaren-

tegen een tandriem
die na 120.000 km
vervangen moet wor-
den.
De transmissies zijn
bijna voor het leven
gesmeerd, Mitsubishi
adviseert voor de
diesel een verver-
singsinterval van
200.000 km en voor
de benzinemodellen
240.000 km. �

Motoren met
 verschillende
 servicebehoefte

Het dyna-
misch uiter-
lijk van

deze nieuwe Mitsu-
bishi bevalt ons wel.
De Instyle-versie is
niet bepaald voorde-
lig, maar je kunt
heerlijk genieten van
de vele extra’s. We
waren vooral onder
de indruk van de
eenvoudige bedie-
ning van de naviga-
tie. Ook de prestaties
van de zuinige, toch
snelle motor vielen
in de smaak.

Bij een auto
zo vol ge-
hangen als

deze valt er niet veel
te klagen. Toch nog
iets gevonden: het
motorgeluid. Ook al
is het niet irritant, je
blijft het horen tot
de 120 km/h is be-
reikt waarna andere
geluiden (banden)
het overnemen.
Kleine schoonheids-
foutjes: geen skiluik,
een thuiskomertje en
een matig verstel-
bare stuurkolom.

Onder de kap van deze nieuwe Mitsubishi kunt u
twee verschillende benzinemotoren aantreffen of
deze 2.0 DI-D diesel. Dat is een Volkswagen-pro-
duct.
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