


מיצובישי פאג'רו. בכביש ובשטח, זוכה לעיצוב קשוח אך מעודן 

המשקף את עליונותו. הפאג׳רו זוכה למקצה שיפורים בעיצוב 

ובטכנולוגיה שתורמת לחווית הנהיגה, להגברת הבטיחות, לחיזוק 

ביצועי הרכב ולשיפור הנוחות. לפאג׳רו שתי גרסאות: קצרה 

 .DESERT או DAKAR וארוכה, ושתי רמות גימור
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מיצובישי פאג'רו - חווית הנהיגה ממשיכה, גם כאשר הכביש מסתיים. פאג׳רו מסוגל לקחת את נוסעיו לכל 

מקום על פני הגלובוס באותה רמת עידון ואיכות בה הוא מתנהל בכביש. בזכות מערכת הנעה לכל הגלגלים 

 המתוחכמת ביותר בשוק, הנדסת מרכב ומתלים של מכונה משומנת למרוצי מדבר, פאג׳רו יכול לגהץ 

את הדרך המשובשת ביותר ולהעפיל במשעול ההררי התלול ביותר.

התמונות להמחשה בלבדהתמונות להמחשה בלבד
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פאג׳רו מצויד במנוע דיזל חזק בנפח 3.2 ל’ )DID( עם הזרקת סולר 

במסילה משותפת, המספק 190 כוחות סוס ומהירות מרבית של 180 

קמ”ש. מיצובישי פאג׳רו החדש מגיע עם שלדה מחוזקת ואזורים 

סופגי אנרגיה סביב המנוע, ביצועי בלימה משופרים, אפשרות 

לנעילת דיפרנציאל אחורי ומתלים עצמאיים מתקדמים 

לארבעת הגלגלים. הפאג׳רו החדש מבטיח לכם חווית נהיגה 

מרהיבה בכביש ועבירות מעולה בשטח. הודות למראה 

מצודד ותא נוסעים מאובזר היטב המצויד במושבים 

נוחים זהו רכב פנאי שטח מוביל ואהוב המתאים 

לשימוש יומיומי ולהנאה רבה בסופי שבוע וטיולים.

לפאג׳רו השגים רבים במרוצי הדקאר - מרוץ השטח 

הקשוח בעולם, בו הפגין שליטה ללא מצרים, בזכות 

הנדסה מתקדמת, ביצועי על ואמינות מוחלטת. מיצובישי 

פאג׳רו בעל שלדה ומתלים מתקדמים המעניקים בטיחות 

מרבית, המשולבת בביצועים ספורטיביים ונוחות ללא 

תחרות. יש לו מנוע מתקדם, עם ביצועים מעולים 

ומעודנים בד בבד עם צריכת דלק נמוכה ומעל לכל יש לו 

את תו האמינות המוחלטת המצורף לכל מוצרי מיצובישי.

מיצובישי פאג'רו - בכביש ובשטח, פאג׳רו בולט בכל 

סביבה ושטח בזכות עיצוב נאה במיוחד. כאשר נכנסים 

לתוך הפאג׳רו מרגישים מיד בהבדל: החל מתנוחת 

הישיבה הגבוהה, דרך שטח הזכוכית הנרחב המאפשר 

לתור את המרחבים ולהנות מכל נוף, דרך מרווח הפנים 

העצום וכמובן בזכות האבזור העשיר.

התמונות להמחשה בלבדהתמונות להמחשה בלבד



מפרט טכני
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התמונות להמחשה בלבד



מנוע

הזרקה ישירה - מסילה משותפת DIDדיזל 4M41סוג

3,200סמ״קנפח

98.5X105.0מ״ממהלך X קדח

190/3,500סל״ד/כ״סהספק מירבי

45/2,000סל״ד/קג״ממומנט פיתול

ביצועים

180קמ״שמהירות מירבית

11.110.4שניותתאוצה 0-100 קמ״ש*

5.75.3מטררדיוס סיבוב מינימלי

 צריכת דלק 
)ליטר/100 ק״מ(**

10.510.3עירוני 

8.68.3בינעירוני

9.39.0משולב

34.534.6מעלותזווית גישה

24.534.3מעלותזווית נטישה

4545מעלותזווית שיפוע מקסימלית

700700מ״מעומק צליחת מעבר מים מירבי

מערכת
 דלק

מסילה משותפת הזרקה ישירההזנת דלק

8869ליטרקיבולת מיכל דלק

דיזלסוג דלק

העברת כוח

5 הילוכים אוטומטית INVECS II - SPORT MODEסוג תיבת הילוכים

יחסי העברה

3.520הילוך ראשון

2.042הילוך שני

1.400הילוך שלישי

1.000הילוך רביעי

0.716הילוך חמישי

3.224הילוך אחורי

1.900נמוךתיבת העברה

1.000גבוה

3.692יחס העברה סופי

4x4 מערכתSuper Select 4WD - II
הגה כח סבבת ומוט משונןתיבת ההגהמערכת היגוי

מתלים
זרוע A כפולה, קפיץ ספירלי עם מוט מייצבקדמיים

מתלה רב זרועי, קפיץ ספירלי עם מוט מייצבאחוריים

בלמים
“16 דיסק מאוורר“17 דיסק מאוורראינצ׳קדמיים

“16 דיסק מאוורר“17 דיסק מאוורראינצ׳אחוריים

סגסוגת קלה “18סגסוגת קלה “18סגסוגת קלה “17אינצ׳סגסוגת קלהחישוקים

265/65R17265/60R18265/60R18קדמיים ואחורייםצמיגים

קצרארוך

3.2 ליטר דיזל3.2 ליטר דיזלסוג ונפח מנוע

DESERTDAKARDAKARרמת גימור

אוטומטית 5 הילוכיםתיבת הילוכים

75מספר מושבים

קצרארוך

3.2 ליטר דיזל3.2 ליטר דיזלסוג ונפח מנוע

DESERTDAKARDAKARרמת גימור

אוטומטית 5 הילוכיםתיבת הילוכים

75מספר מושבים
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* על פי פרסומי היצרן
** נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הינם לפי נתוני היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק 

בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.
המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

בטיחות

6 כריות אוויר
•  קדמיות לנהג ולנוסע	
•  צדיות לנהג ולנוסע	
•  כריות וילון לשורות מושבים ראשונה ושניה	

+++

+++

+++

+++אפשרות לניתוק כרית אוויר בצד הנוסע
+++קורות חיזוק בדלתות קדמיות  להגנה מפגיעות צד

+++הגה קורס בעת תאונה

זמזם ונורית התראה לנעילת חגורת בטיחות 
קדמית במושב הנהג

+++

ABS/EBD - מערכת למניעת נעילת ארבעת הגלגלים מבוקרת 
מחשב

+++

)ESP( מערכת לבקרת יציבות - MASC+++
 )TCL( מערכת לבקרת אחיזת כביש - MATC+++

+++RDL - נעילת דפרנציאל אחורי

+++BRAkE OVERRIDE SySTEM מערכת עזר לבלימה

ELR - חגורות בטיחות קדמיות ואחוריות עם קדם מותחן 
בשורה קידמית בלבד )מוגבל כח(

+++

+++שני תופסני ISOFIX לעגינת מושב בטיחות לילדים במושב האחורי

+++משענות ראש קדמיות ואחוריות מתכווננות לגובה

TPMS מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים+++

חוץ

״18״18 ״17חישוקי גלגלים עשויים סגסוגת קלה

++-גג שמש חשמלי

+++חלונות כהים במיוחד בחלק האחורי של הרכב

+++אנטנת רדיו משולבת בחלון הצד האחורי

+++גגון )מסילת גג(

++-מדרכות צד

+++כנפונים בצבע הרכב

+++גריל בצבע כרום

+++מגיני בוץ קדמיים ואחוריים

+++חובק גלגל רזרבי

+++מגב קדמי ואחורי בעל מהירות משתנה 

מידות 
ומשקולות

4,9004,385מ״מאורך כללי

1,8751,875מ״מרוחב כללי

1,840 )1,870(1,860 )1,890(מ״מגובה כללי  )כולל מסילת גג(

2,7802,545מ״מבסיס גלגלים

מפשק 
גלגלים

1,5701,560מ״מקדמיים

1,5701,560מ״מאחוריים

210210מ״ממירווח קרקע )ללא מטען(

1,430840מ״מאורך תא מטען פנימי מקס׳

1,3951,395מ״מרוחב תא מטען פנימי מקס׳

1,1101,105מ״מגובה תא מטען פנימי מקס׳

2,3852,180ק״גמשקל עצמי

3,0302,665ק״גמשקל כולל מורשה

 יכולת נשיאה על הגג 
)כולל מסילת גג(

100100ק״ג

2,3402,160ק״גכושר גרירה מירבי )עם בלמים(

מפרט טכני



 

U19

X37

W23

C06

אפור כהה

שחור

לבן פנינה

A31
כסוף

גרניט

קצרארוך

3.2 ליטר דיזל3.2 ליטר דיזלסוג ונפח מנוע

DESERTDAKARDAKARרמת גימור

אוטומטית 5 הילוכיםתיבת הילוכים

75מספר מושבים
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התמונות להמחשה בלבד

פנים

+++הגה כח מתכוונן בציפוי עור עם שליטה על מערכת השמע

+++בקרת שיוט )cruise control( בשליטה מגלגל ההגה

+++ידית הילוכים ובלם יד בציפוי עור

+++לוח תצוגה דיגיטלי הכולל: מחשב דרך, טמפ׳ חיצונית ושעון

++-ידיות פנימיות לדלתות בצבע כרום

תאורה ונראות

++-פנסי ערפל קדמיים

+++ פנס ערפל אחורי

+++מראות צד חשמליות בצבע הרכב + מפשיר אדים ופנסי איתות

+++תאורת רצפה LED לנהג ולנוסע שלצידו

LED מסוג DRL מערכת תאורת יום-++

++-חיישן תאורה אוטומטי

תאורה קדמית פנסי XENON בעלי טווח רחב במיוחד עם 
כיונון אלומה אוטומטית

-++

נוחות

+++תא כפפות מואר ננעל

+++מפתח עם שלט מובנה

+++נעילת דלתות מרכזית

-++4 חלונות חשמל עם הגנה בפני התפסות גוף זר

+++אימובילייזר מקורי- משבת מנוע

+++בקרת אקלים

-++מזגן אוויר אחורי

+++מחזיקי ספלים קדמיים בשורת המושבים השנייה

+++מגיני שמש לנהג ולנוסע כולל תאורה וכיס אחסון

+++2 משענות יד: קדמית ובשורת המושבים השנייה

++-חיישן גשם

תקשורת
ושמע

Connected Car מערכת-++

STREAMINg MuSIC BLuETOOTh לשמיעת מוזיקה דרך 
תקשורת )למכשירים תומכים בלבד(

-+ +

MP3 רדיו דיסק+--

Bluetooth דיבורית-++

מושבים

775מס׳ מושבים

שחור+-מושבי עור

++-חימום מושבים קדמיים

++-מושב נהג בהפעלה חשמלית

מפרט צבעים



נתוני צריכת דלק בליטרים תיבת הילוכיםנפח מנועדגם
דרגת זיהום אווירל-100 ק״מ*

dakar 4x4  8.315בינעירוני10.3עירוניאוטומט3.2פאג׳רו קצר דיזל
desert 4x4  8.615בינעירוני10.5עירוניאוטומט3.2פאג׳רו ארוך דיזל
dakar 4x4  8.615בינעירוני10.5עירוניאוטומט3.2פאג׳רו ארוך דיזל

הידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת 
המקור הלועזי לדפוס. ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בפרוספקט לבין הדגמים המשווקים על-ידי 

חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסויים, 
בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בפרוספקט זה מצויים בחלק מהדגמים. אין בפרסום 
המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות 

המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודענ מוקדמת וללא עידכום הפרוספקט. 
התמונות בפרוספקט הינן להמחשה בלבד ט.ל.ח. הפרוספקט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת. 

באמצעות בחינה בלתי פוסקת של צורכי השוק. ותגובה מהירה לציפיות הצרכנים. אנו 
שואפים ליצירת הרמוניה בין אינדיבידואלים, החברה, כדור הארץ והמכוניות שאנחנו בונים. 

המחויבות שלנו היא לספק לעולם הנאה מנהיגה יחד עם בטיחות ואחריות סביבתית. 
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רשימת מרכזי מכירה מיצובישי

02-6783820האומן 9, תלפיותירושלים

צפון

04-6817444שרוני מוטורס, א.ת צפוניקרית שמונה

04-9955000ג.פ.י מוטורס, בורנשטיין 53, א.ת דרומיעכו

04-6093021/2אס.בי.אס, קידרון 1, א.ת. עפולה

04-6166771/6נצרת מוטורס, העבודה 12נצרת עלית

04-6336666נירון מוטורס, קומבה 10, א.ת. דרומיחדרה

04-8522222דרך יפו 145 א׳חיפה

מרכז

09-8621177מוסכי שיא נתניה בע״מ, פנקס 21נתניה

03-5380888בית עובד 2 פינת המסגר )חניה חינם(תל אביב

09-7766400אוטורן, התדהר 3רעננה

03-5700888י. שקד, ששת הימים 22 )מול קניון איילון(בני ברק

03-5583880/1חולון מוטורס, הפלד 10, א.תחולון

03-9012200הילוך שישי, דרך המכבים 48, ראשון לציון

דרום

08-9361770מ. אלימלך ובניו, משה יתום 22, א.תרחובות

08-9966677אוטוויק מודיעין, המכונאי 17 )מרכז ישפרו( מודיעין

08-6751144רפי עמירה ובניו בע״מ, המרכבה 30, א.ת צפוניאשקלון 

08-6250903/4י.ב שירותי רכב, עמל 2, א.ת מכתשיםבאר שבע

08-8638637יוסי כהן מיצובישי, אולם חדש - הבושם 10אשדוד

08-6378333אדומית, הדייג 20, א.ת.אילת  

03-5018975נציג מכירות שטח

לפרטים נוספים 3151*

חדש

חדש


