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Project Global-basis levert veelbelovend model

In zware tegenwind ontwikkelde Mitsubishi de multi-

functionele Project Global-bodemgroep waarop onder

meer de nieuwe Lancer is gebaseerd. Samen met Chrys-

ler, dat het ook al moeilijk heeft, en Hyundai stapte Mit-

subishi mede voor de Lancer ook in de ontwikkeling van

de ‘world engine’. Met een hoopgevend resultaat.

Wie een beetje in de autowereld thuis is kent de
recente historie van Mitsubishi. De Lancer, ooit
het kernmodel van het merk, was bijna alleen
nog bekend van de sportversie Evo. Daar kun je
niet van leven. Al een tijd bij ons geen Galant
meer erboven. Het ging niet zo goed, maar daar
kwam DaimlerChrysler. Dat kende Mitsubishi al

van de samenwerking in Born, waar ze smarts
en Colts bouwden. DC zou Mitsubishi uit de
brand helpen.
Zo kwamen de prachtige ‘wereldplannen’,
waarin Chrysler en Mitsubishi het Project Glo-
bal-platform zouden delen, als basis voor een
heleboel nieuwe modellen. Hyundai kwam erbij
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Bodemplaat en voortrein zijn vaste onderdelen voor modellen van het ‘Glo-
bal’-project. Daar komt de Lancer dus overeen met de Outlander, die als eer-
ste uit dit project voortkwam. Opmerkelijk is de versterkingsbrug tussen de
veerpoten voorin, doorgaans een sportaccessoire.

De Lancer is
 herboren

Van de nieuwe ‘world engine’ die samen met
DaimlerChrysler en Hyundai is ontwikkeld kiest
Mitsubishi voor Europa de 1.8-versie. Daarbuiten
komt de nauwelijks sterkere 2.0 erin, in enkele 
Europese landen is dat belastingtechnisch niet
gunstig, vandaar de 1.8 voor ons.
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Moderne voorzieningen zoals intelligent koplicht mochten natuurlijk niet ontbreken. Deze opstelling met
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Richtingaanwijzer

voor motorontwikkeling, al decennia werken
Mitsubishi en Hyundai op dit vlak samen.
Samen zouden DC, Mitsubishi en Hyundai de
‘world engine’-familie opzetten, mede ten be-
hoeve van Chrysler.
Maar Daimler kon de tekorten bij Mitsubishi en
Chrysler niet blijven dragen. Dat liep uit op
scheiding. Daarmee stoppen niet automatisch
gezamenlijke projecten, al was het maar omdat
je geen lopende projecten wilt weggooien. Dus is
Mitsubishi’s  hoop voor de toekomst, een weer
goed lopende Lancer, geworteld in een afgeslo-
ten verleden met DaimlerChrysler.

Allemaal nieuwe motoren
Centraal in de verkoop zal hier de 1.8 ‘wereldmo-
tor’ staan, nieuw voor Mitsubishi. Daar zijn ook
2.0- en 2.4-versies van, in gebruik bij de Hyundai
Sonata. Voor Europa kiest Mitsubishi het klein-
ste familielid, dit als 4B aangeduide type be-

schikt ook al over verstelling op beide nokkenas-
sen (MIVEC). Geheel naar moderne inzichten
heeft het aggregaat een lichtmetalen blok en
kettingaandrijving voor de nokkenassen.
Daarnaast is er de 1.5 motor, type 4A. Die komt
uit de Colt en mag ook nieuw heten, deze mo-
torfamilie werd voor de huidige Colt ontwik-
keld. Eveneens voorzien van twee door een
ketting aangedreven nokkenassen, hier alleen
aan inlaatzijde voorzien van MIVEC-verstelling.
In de Colt zijn er ook 1.3 viercilinder en 1.1 drie-
cilinderversies. Het cilinderblok is van lichtme-
taal, onder de nevenaggregaten vinden we geen
pomp voor stuurbekrachtiging. De bekrachti-
ging werkt elektrisch, ook in de Lancer 1.5. Bij
de ‘wereldmotor’ is wel voorzien in een hydrau-
lische bekrachtigingspomp, die behoudt Mitsu-
bishi. Dus de Lancer 1.8 heeft een ander stuur-
huis dan de 1.5.

Meer op komst
Nu nog helpt Volkswagen aan de onontbeerlijke
dieselversie. Daarin staat de zestienkleps 2.0 TDI
met pompverstuivers, bij Mitsubishi eerder in
gebruik genomen voor de Outlander en Grandis.

Een eigen 1.8/2.0 diesel is nog in ontwikkeling.
Niet als ‘wereldproject’ samen met anderen,
maar gestart toen bleek dat Mitsubishi op eigen
benen moest. Vandaar dat die diesel niet op tijd
klaar kon zijn voor deze Lancer, een jaar gele-
den al in de VS onthuld.
Ook al onthuld is de Lancer Evo X, die een 220
kW turboversie van de nieuwe 4B-motor krijgt,
na negen generaties met de befaamde 4G tweeli-
ter turbomotor. Voor de meer civiele Lancer is
van groot belang dat zeer binnenkort het doek
van de vijfdeurs Sportback-variant wordt afge-
trokken. Daarvoor verwacht men in Europa
meer kopers dan voor de (wereldwijd geboden)
Sport Sedan. Geen geheim is dat er nog een top-
motor voor de Lancers bij komt. Mogen we een
gokje wagen, zou dat een 2.4 met 118 kW kun-
nen zijn uit de ‘wereldmotor’-familie?

Hedendaagse voorzieningen
De ‘Global’-basis waarop deze Lancer is ge-
bouwd omvat de voorbouw van het chassis in-
clusief wielophanging, en de elektronicastruc-
tuur. Met verschillende boven- en achterbouw
kunnen daarop zeer uiteenlopende modellen
worden gebaseerd, in de oorspronkelijke opzet
een noodzaak. Naast de Lancer en Outlander
van Mitsubishi zijn ook de Dodge Caliber en
Avenger hieruit ontstaan. Iets aparts is dat een
aluminium dak wordt toegepast, in een verder
vrij conventionele bouw.
Zonder moderne elektronica ben je in de auto-
wereld nergens meer, niet zo vreemd dat dit ele-
ment in het globale platform werd meegeno-
men. Het legt de basis om de nieuwste snufjes
te kunnen inzetten, zoals ‘intelligente’ verlich-
ting, een knieairbag voor de bestuurder en
goede infotainmentsystemen inclusief naviga-
tie.
Een beetje vreemd doet nog de strategie aan op
het gebied van transmissies. Bij de Colt kan de
1.5 motor gekoppeld worden aan een elektro-
nisch geregelde CVT-automaat. Bij de Lancer
kan die traploze automaat juist achter de 1.8, en
is er voor de 1.5 een conventionele viertraps-
automaat.
Gezien de sportieve stijl die Mitsubishi in deze
Lancer erg graag terug wil brengen had een
handbediende zesbak niet misstaan. Alleen de
VW-diesel wordt met bijbehorende zesbak gele-
verd. Maar er is hoop. Voor de nieuwe Evo komt
een dubbelkoppelings zesbak, aangeduid als
Twin Clutch SST. Die kan dus ooit ook als optie
voor andere Lancers komen. �

Mitsubishi koos een relatief simpele uitwerking
voor ‘ruimtelijke’ wielgeleiding achteraan. Langs-
arm, dwarsarm en schuine arm aan elke kant, met
een eenvoudig stalen hulpframe. Er moest immers
ook ruimte voor vierwielaandrijving in de Lancer
Evo gereserveerd worden. 
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