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התשוקה מאחורי המראה
הלנסר Jet fighter עוצבה בהשראת ההצלחה המתמשכת של מיצובישי

במרוצי הראלי, על מנת לפרוח בסביבה התובענית ביותר שיש: העולם האמיתי שמחוץ לדלתכם.
זוהי הסיבה שהיא נוחה, מרווחת, ומצוידת ברמה יוצאת מהכלל של אבזור סטנדרטי.

התוצאה היא מכונית שעובדת עבורך, בכל יום ובכל דרך.
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יסודות מוצקים
מיצובישי לנסר Jet fighter בנויה סביב מרכב קשיח במיוחד עם 
מערכת מתלים נפרדת ומתוחכמת לכל ארבעת הגלגלים – יסודות 

חיוניים למכונית בעלת אחיזת כביש מצויינת. תת שלדה שטוחה וקשיחה 
מלפנים ומתלה רב-זרועות חדש מאחור מבטיחים התנהגות כביש מעולה 

מבלי להתפשר על נוחות הנסיעה, כך שהלנסר Jet fighter תשאר 
צמודה לכביש, וחווית הנהיגה תהיה מושלמת.

בחוד החנית
מבט אחד במיצובישי לנסר Jet fighter יאמר לכם כל מה שאתם 

צריכים לדעת: לפניכם מכונית שתבלוט בכל מקום ותגיד על בעליה את 
כל הדברים הנכונים. המראה הספורטיבי והדינאמי נותן לך תחושה שהיא 

בתנועה, גם בעת חניה.  הלנסר Jet fighter מהנה לנהיגה בדיוק כפי 
שהיא נראית תודות לביצועים ולהתנהגות כביש מעולה. הוסיפו לאלה 

תא נוסעים עם רמות האיכות והנוחות הגבוהות ביותר, יחד עם האמינות 
המפורסמת של מיצובישי, ותראו בבירור כיצד כל הבטחה שהמראה של 

הלנסר Jet fighter משדר מתממשת במלואה.

riGiD boDy anD subframessPort-tuneD susPension
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One look at Lancer tells you all you need to know: here is a sports 
sedan that will stand out in any crowd and say all the right things 
about its owner. It is so sporty and dynamic, it looks like it is 
moving even when parked. And it’s as good to drive as it is to look 
at, thanks to truly sporting performance and finely developed 
handling. Add to this a cabin of exceptional quality and comfort, 
together with the Mitsubishi Motors reliability you can take for 
granted, and it is clear to see how every promise made by Lancer’s 
appearance is kept in full.

at the cuttinG eDGefirm founDations

The Lancer is built around an all-new and 
ultra-rigid body with sophisticated 4-wheel 
independent suspension – essential 
foundations for a sporting car. A flat front 
subframe that resists bending and brand-
new multi-link rear suspension guarantee 
great handling with no compromise in ride 
comfort, keeping the Lancer glued to the 
road and the smile glued to your face.

Photo shown may vary 
according to countries. 
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מרכב ותת-שלדה קשיחים
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התמונות להמחשה בלבד.

מערכת מתלים רבי זרועות 
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מעוצבת עבורכם
מיצובישי לנסר Jet fighter היא מכונית שלא מכריחה אתכם לבחור בין מהות 

לסגנון. מתחת למראה המעוצב מסתתר תא נוסעים מרווח המאכלס בנוחות 
חמישה מבוגרים. עיצוב סביבת הנהג משרה תחושה של מרחב, בעוד שמאחור תא 
המטען העצום והאפשרות לקפל את המושבים האחוריים, מספקים את כל יכולת 

ההעמסה והגמישות  באחסון שתצטרכו עבורכם ועבור משפחותיכם. החומרים בתא 
הנוסעים נבחרו כך שיראו טוב ובאותה העת יפגינו עמידות לאורך שנים.

אחסון חכם
אתם תרצו לבלות זמן רב בלנסר Jet fighter שלכם, אז חשבנו מראש על 

פתרונות שיעזרו לכם לשמור על תא הנוסעים נקי ומסודר. משענת היד הקדמית 
כוללת תא אחסון, ובמשענת היד האחורית ישנם מחזיקי כוסות. תאי אחסון נוספים 

קיימים בקונסולה המרכזית ובדלתות. 

התמונות להמחשה בלבד.



asc & tcl abs & ebD

afs (aDaPtive 
front-liGhtinG 
system)

In the event of a collision, you will be looked after by up to seven 
airbags, including one for the driver’s knees, which significantly 
reduces forward movement. Front seatbelts with pretensioners and 
force-limiters provide greater restraint yet transfer fewer impact 
forces to occupants. Further protection is provided by Lancer’s 
structure – built around Reinforced Impact Safety Evolution 
(RISE) technology.
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The Mitsubishi Motors safety philosophy 
is to design its cars to help keep out of 
trouble whatever the conditions and then, 
if anything should happen, offer you and 
your family the maximum possible 
protection.
This is why Lancer comes with a complete 
suite of active safety systems, from Active 
Stability Control (ASC) and Traction 
Control (TCL), to ABS with Electronic 
Brake-force Distribution (EBD) and Brake 
Assist, which increases braking pressure 
when pedal force is insufficient to reduce 
stopping distance in emergencies. 
Excellent all-round visibility helps you 
spot situations before they develop, while 
bi-xenon headlamps with AFS (Adaptive 
Front-lighting System) make sure your 

Protect anD serve
view of the road remains unimpeded even 
when it is dark.
On our busy roads, the Emergency Stop 
signal System (ESS) offers even more 
protection. In the event of an emergency 
stop when maximum braking is engaged, 
the hazard lights will automatically flash, 
warning following drivers. 
Moreover, the newly added Brake Override 
System gives priority to the brakes over 
the accelerator, allowing drivers to stop 
the car with the footbrake even if the 
accelerator is being pressed and the car is 
running at full speed. asc & tcl abs & ebD
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THE POWER THAT LIES WITHIN
The cabin of any Lancer offers a world of comfort and luxury, but 
for those who wish for even greater on-road enjoyment, a wealth of 
additional features are available.
An ultra-high-tech, touch-screen navigation system comes 
complete with 7” display and a 40GB hard drive that also acts as 
a music server, storing several thousand songs for your enjoyment. 

For a complete list of ETACS functions, please consult your Mitsubishi Motors dealer or refer to your owner’s manual.

ETACS, YOUR PERSONALIzED ASSISTANT

Mitsubishi Motors’ customisable Electronic Time and Alarm Control System (ETACS) allows you to 
personalise the operation of a wide range of features for added safety, comfort and convenience. Certain 
ETACS comfort functions can be customised either by yourself or by your Mitsubishi Motors dealer.

THE SOUND OF POWER

The Rockford Fosgate® premium sound 
system, with 710W and nine speakers,  
offers sound quality your ears will scarcely 
believe. This is not only due to Rockford 
Corporation’s 30+ years of experience, but 
also because this system has been 
precisely tuned to suit the unique acoustic 
environment of Lancer. 
A handy USB port and auxiliary audio jack 
allow you to connect your iPod or MP3 
player and enjoy your full music library in 
premium quality.

Note:  iPod is a trademark of Apple Computers, Inc. 
registered in the US and other countries.

There’s a auxiliary video jack so you can connect to your portable 
player to watch your favorite shows, and a Link system that 
connects external devices such as mobile phones or MP3 players 
through USB port or Bluetooth®, letting you control them via 
on-board switch or voice command.

OPEN DOOR ALARM
If any door is still open while the car is moving, a 
buzzer will alert you.

HEADLAMP AUTO-OFF FUNCTION
After you have turned off the ignition and got out of the 
car, the headlamps are automatically switched off, 
preventing the battery from being drained.

ESS (EMERGENCY STOP 
SIGNAL) SYSTEM
The ESS helps reduce the possibility of rear end 
collisions. When maximum pressure is applied to the 
brake pedal, the hazard lights automatically activates at 
3.5Hz.

POWER WINDOW TIMER
After taking the key from the ignition, the window may 
still be opened and closed from inside for up to 30 
seconds with the front doors closed.

SPEED SENSITIVE WIPERS
When the front wiper is set to intermittent, a speed 
sensor changes the wiper interval to suit the car’s 
speed for better visibility.

AUTO-LIGHT AND RAIN SENSOR
The auto-light sensor automatically activates the 
headlamps as soon as it gets dark. The rain sensor 
activates the windshield wipers automatically when 
moisture is detected on the windshield. 

KEYLESS OPERATION SYSTEM
The clever keyless entry and start system allows you 
to open the front doors and trunk, and start the engine, 
without the key leaving your pocket.

INDICATOR WITH COMFORT MODE
When the indicator lever is tapped briefly, the 
indicator will flash three times and then stop - 
allowing you to concentrate on manoeuvring and 
therefore making driving easier and safer.

KEYLESS ENTRY SYSTEM
Makes it possible to lock and unlock the doors and 
trunk, and to close the windows with the remote key.

COMFORT WASHER
One touch complete washing cycle, including a 5 
second wiper delay for a squeaky clean windshield. 
Can be customised and turned off.
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במקרה של תאונה, שבע כריות אוויר יגנו על נוסעי 
הרכב, אחת מהן מיועדת להגנה על ברכי הנהג ומגבילה 

את התנועה שלו קדימה בעת תאונה. חגורות בטיחות 
עם קדם-מותחנים ומגבילי מתח במושבים הקדמיים 

מרסנות טוב יותר ובאותה העת מעבירות פחות מכוחות 
הפגיעה לנוסעים. הגנה נוספת מספק המבנה של 

RISE הלאנסר שתוכנן ונבנה באמצעות טכנולוגיית
)Reinforced Impact Safety( לבטיחות גבוהה. 

להגן ולשרת
פילוסופיית הבטיחות של מיצובישי אומרת שיש לעצב את המכוניות שלנו כך 
שהן יעזרו להימנע מצרות בכל תנאי הדרך, להציע לכם ולמשפחתכם את רמת 
ההגנה הגבוהה ביותר. זוהי הסיבה שהלנסר Jet fighter מגיעה עם מערכות 

 ABS ועד למערכת )ASC( בטיחות אקטיביות, החל בבקרת יציבות אקטיבית
עם חלוקה אלקטרונית של כוחות בלימה )EBD( וסייען בלימה שמגביר את 

עוצמת הבלימה כאשר הלחיצה על דוושת הבלם אינה מספיקה בכדי להקטין 
את מרחק העצירה בעת חירום.  שדה ראייה רחב לכל כיוון יעזור לכם לזהות 

מצבים מסוכנים לפני שהם מתפתחים. בדרכים העמוסות בהן אנו נוהגים, 
מערכת איתות החירום ESS מציעה הגנה נוספת. במקרה של בלימת חירום, 

כאשר דוושת הבלם נלחצת בכל הכוח, אורות האזהרה מאותתים אוטומטית על 
מנת להזהיר את הנהגים שנמצאים מאחור. זאת ועוד, מערכת הבלימה החדשה 

נותנת עדיפות לבלמים על פני דוושת התאוצה, ומאפשרת לנהג לבלום את 
המכונית באמצעות דוושת הבלם, אפילו אם דוושת התאוצה לחוצה והמכונית 

נוסעת במהירות. 

ASC&TCL

ESS

ABS&EBD

10 התמונות להמחשה בלבד.



מפרט צבעים

A31 כסוף

P26 אדום בורדו

U17 אפור טיטאניום

A17 בז' שמפניה

X42 שחור

D06 כחול

W37 התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמתלבן
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מפרט אבזור מפרט אבזור

InstyleSportרמת גימור

1.6 ליטר בנזין1.6 ליטר בנזיןמנוע

44מספר דלתות

אוטומטית 4 הילוכיםאוטומטית 4 הילוכיםתיבת הילוכים

++מושבים בריפוד בדפנים ונוחות

++הגה כח מתכוונן בעל 3 צלעות בציפוי עור עם שליטה על מערכת השמע
++ידית תיבת הילוכים בציפוי עור

++ידית איתות עם מצב נוחות
++מזגן אוטומטי עם בקרת אקלים

++נעילת דלתות מרכזית
++4 חלונות חשמל 

++ידיות דלתות פנימיות בצבע כרום

,MP3 מערכת שמע מקורית הכוללת רדיו דיסק, קורא
++שקעי AUX לחיבור נגן חיצוני, 6 רמקולים מקוריים

תצוגת לוח שעונים LCD צבעונית הכוללת מידע אודות:
++מחשב דרך, התראה לטיפול, טמפרטורה חיצונית, מצב מיכל דלק, מצב תיבת הילוכים

++מגבים בעלי רגישות למהירות הנסיעה
++קונסולה מרכזית עם תא אחסון ומשענת יד

++מחזיק כוסות כפול
++תאי אחסון לבקבוקים בדלתות הקדמיות

++משענת יד במושב האחורי הכוללת מחזיק ל-2 כוסות
++פתיחת מיכל הדלק ותא המטען ממושב הנהג

++תאורת מפות
-+תאורה למושבים האחוריים

++תאורה בתא המטען
60 : ++מושב אחורי מתקפל ביחס 40

+-חלון שמש חשמליחוץ

++שמשות אחוריות כהות במיוחד

+ )“16(-חישוקי סגסוגת קלה

InstyleSportרמת גימור

++פגושים בצבע הרכב

++פנסי הלוגן ראשיים עם כיוון גובה

++ידיות דלתות בצבע הרכב

++מראות צד חשמליות בצבע הרכב עם מפשיר אדים

++גריל קדמי עם מסגרת כרום

++מפתח עם שלט מובנה כולל פתיחת תא המטען
7 כריות אווירבטיחות

++קדמיות לנהג ולנוסע
++צדיות לנהג ולנוסע

++כריות וילון
++כרית אוויר לברכי הנהג

++אפשרות לניתוק כרית האוויר בצד הנוסע
)MASC/MATC( מערכת לבקרת יציבות ואחיזה - ESP++

++ABS/EBD - מערכת מבוקרת מחשב למניעת נעילה של הגלגלים בעת בלימה
++ESS - תאורת בלימת חירום )הבהוב פנסים אחוריים(

++חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחן ELR מופעלות בעת בלימת חירום
++3 חגורות בטיחות מאחור עם קדם מותחן
++התראה לחגירת חגורות בטיחות קדמיות

++קורות חיזוק בדלתות להגנה מפגיעות צד
)Reinforced Impact Safety Evolution( RISE שלדה הבנויה בטכנולוגיית++

++הגה קורס בעת תאונה
++סוגר בטיחות לילדים בדלתות האחוריות

++פנס ערפל אחורי
++פנסי ערפל קדמיים

++משענות ראש קדמיות ואחוריות מתכווננות לגובה
++שני תופסני ISOFIX לעגינת מושב בטיחות לילדים במושב האחורי

++אימובילייזר מקורי - משבת מנוע
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מפרט טכני

* על פי פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה

InstyleSportרמת גימור

1.6 ליטר בנזין1.6 ליטר בנזיןמנוע

44מספר דלתות

אוטומטית 4 הילוכיםאוטומטית 4 הילוכיםתיבת הילוכים

4,570מ"מאורך כללימידות ומשקולות

1,760מ"מרוחב כללי

1,480מ"מגובה כללי

2,635מ"מבסיס גלגלים

מיפשק גלגלים
1,530מ"מקידמיים

1,530מ"מאחוריים

140מ"ממרווח קרקע )ללא מטען(

1,280ק"גמשקל עצמי

1,750ק"גמשקל כולל מורשה

5-מספר מושבים

16 שסתומים DOHC MIVECסוגמנוע

1,590סמ"קנפח

75.0/90.0מ"ממהלך/קדח

11.0-יחס דחיסה

117/6,000כ"ס/סל"דהספק מירבי

15.7/4,000קג"מ/סל"דמומנט פיתול

180קמ"שמהירות מירביתביצועים

5.0מטררדיוס סיבוב מינימלי

10.9 )9.2(עירוניתצריכת דלק

17.5 )5.7(בין עירוניתק"מ/ליטר

14.3 )7.0(משולבת)ליטר/100 ק"מ(*

48Ahאמפר/שעהמצברמערכת חשמל

12V-85Aוולט/אמפראלטרנטור

12V-1.2KWוולט/קילואטמתנע

ECI-MULTIהזנת דלק רב נקודתיתמערכת דלק

59ליטרקיבולת מיכל הדלק

נטול עופרתסוג דלק

אוטומטיתסוג תיבת הילוכיםהעברת הכוח

יחס העברה

2,842הילוך ראשון

1,529הילוך שני

1,000הילוך שלישי

0.712הילוך רביעי

-הילוך חמישי

-הילוך שישי

2,480הילוך אחורי

4,625יחס העברה סופי

סבבת ומוט משונן, הגה כוחתיבת ההגהמערכת היגוי

תומכות מקפירסוןקידמייםמיתלים

רב זרועיאחוריים

15" דיסק מאוורראינצ'קדמייםבלמים

14" דיסקאינצ'אחוריים

סגסוגת קלה X 6.5 J "16מתכת X 6.5 JJ "16אינצ'סגסוגת קלה/פלדהחישוקים

205/60R16קדמיים ואחורייםצמיגים

7 כריות אוויר: קדמיות לנהג ולנוסע,   .1
צדיות לנהג ולנוסע, כריות וילון,   

כרית אויר לברכי הנהג
תצוגת לוח שעונים LCD צבעונית  .2

חישוקי סגסוגת קלה בקוטר ׳‘16  .3
Sport בדגם  

פנסי ערפל קדמיים  .4

האביזרים בעמוד זה זמינים בחלק מרמות הגימור בלבד, בהתאם לרשום במפרט האבזור.
התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת


