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O rei voltou mais confortável e potente, mas com a mesma 
capacidade de ultrapassar todos os obstáculos.

PURO E DURO
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A Mitsubishi Motors está a nível mundial e há mais de 70 anos, 
na vanguarda do desenvolvimento da tecnologia 4x4.  
O primeiro protótipo de tracção às quatro rodas, o PX-33, nasceu 
em 1937 e desde então continuámos a dominar o duro território 
dos 4x4, desenvolvendo tecnologias como é o caso do reconhecido 
e fiável sistema Super Select 4WD.

O Pajero foi coroado vencedor do Rally Dakar, 
o mais difícil e exigente rali do mundo, por 
12 vezes. Um feito sem precedentes. Testado 
ao extremo, o Pajero não só derrotou a 
concorrência como saiu vitorioso por sete 
vezes consecutivas.
 
Mas o Dakar é muito mais do que uma corrida. 
As condições adversas do piso provaram ser 
as melhores para se testar no terreno e 
reafirmar os mais de 70 anos de experiência 
nos 4WD. 

Possivelmente nunca passará por condições 
tão extremas como as de um Dakar, contudo, 
pode ficar descansado porque a tecnologia do 
seu Pajero já passou. Ano após ano, após ano.
 

Lançado em 1982 o Pajero continua, ainda hoje, já na sua quarta 
geração, a ser referência na tecnologia 4x4.

MAIS DE 70 ANOS DE HERANÇA 4x4 INDISCUTÍVEL 
REI NO DAKAR

NASCEU UMA LENDA

PURO E DURO

1ª. GERAÇÃO PAJERO 1982

2ª. GERAÇÃO PAJERO 1991

3ª. GERAÇÃO PAJERO 1999

4ª. GERAÇÃO PAJERO 2007
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Puro e duro com um novo design e um novo estilo, o Pajero reflecte a 
sua estatura suprema. Os avanços a nível de design e tecnologia não 
só melhoraram o comportamento, permitindo reduzir o nível de ruído e 
aumentando a segurança, assim como reforçaram o desempenho e 
incrementaram o conforto.

NOVO DESIGN

PURO E DURO
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VISÃO DESLUMBRANTE
Assim que estiver ao volante, sentado neste relaxante sofá de pele 
macia, vai sentir-se mais alto, acima da estrada e com uma 
impressionante visão sobre a vida. 
Cada detalhe no interior é único e reflecte a qualidade do design 
do Pajero. O punho da caixa de velocidades em pele, os detalhes do 
computador de bordo e o volante em pele tornam-se irresistíveis ao 
toque. Basta olhar para o novo tablier para sentir as pulsações 

aumentarem instantaneamente. Novos e sofisticados materiais 
reflectem o novo estilo do Pajero. 
O avançado sistema multimédia da Mitsubishi inclui sistema de 
navegação, um disco rigído de 40 GB para que possa armazenar os 
mapas e todas as suas músicas preferidas, leitor de CD/DVD/MP3 e 
um sistema de som que transformará o seu Pajero no palco favorito 
dos seus artistas preferidos.
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POTÊNCIA E PERFORMANCE
O Pajero tem um motor com força e músculo 
suficiente para conquistar qualquer tipo de 
terreno.
 
Não só está mais poderoso, como também mais 
rápido e silencioso.
 
O Pajero está disponível com um motor 3.2L 
Common Rail de Injeção Directa a Diesel (DI-D) 
que permite ao Pajero poder ir a qualquer lugar 
de forma rápida, suave e silenciosa. Pode também 
escolher entre transmissão automática e manual. 
O filtro de partículas Diesel acoplado reduz 
significativamente os níveis de emissões.
 
Diminuido o ruído de combustão e melhorado o 
isolamento do habitáculo, onde quer que esteja 
tudo o que irá ouvir é um suave ronronar.
 

INVECS-II COM SPORTS MODE

Concebido para facilitar a sua vida, a caixa 
automática de 5 velocidades com o sistema 
INVECS-II (Intelligent and Innovative Vehicles 
Electronic Control System) é a forma de pensar 
inteligente do Pajero. 

A transmissão INVECS-II adapta-se a cada 
condutor, gerindo as passagens de caixa de 
acordo com a velocidade e estilo de condução.
 
Desloque a alavanca para a posição Sports Mode 
e empurre-a, para cima ou para baixo, de forma a 
que as mudanças engrenem quase instantanea e 
suavemente.

CAPACIDADE DE REBOQUE 3.500 KG

PURO E DURO
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NOS LIMITES DO FORA DE ESTRADA
O elevado ângulo de ataque do Pajero, que já 
provou o seu inestimável valor nos terrenos mais 
duros e desafiadores, em conjunto com o lendário 
sistema Super Select 4WD permitem levá-lo a 
todo o lado. 

Quer avance por estradas ingremes, ribeiros com 
mais de meio metro de água ou mesmo estradas 
inclinadas, depressa perceberá que não há 
limites para o seu Pajero.

PURO E DURO
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AWC (ALL WHEEL CONTROL)
De forma a garantir-lhe uma maior confiança e fiabilidade de 
condução, quer seja em estrada ou fora dela, o Pajero vem equipado 
com o sistema AWC (All Wheel Control). Este combina 
electronicamente o sistema Super Select 4WD (SS4-II) com o 
controlo activo de estabilidade e tracção (ASTC Active Stability 
and Traction Control Control). O sistema AWC proporciona uma 
aderência e uma condução seguras sob quaisquer condições do 
piso. Seleccione o modo de tracção que necessita e o Pajero 
adaptar-se-á adequada e rapidamente a todas as situações.
 
O sistema SS4-II é o sistema 4WD mais impressionante e 
sofisticado alguma vez desenvolvido. Este sistema permite a 
passagem de 2WD para 4WD mesmo quando viaja a uma velocidade 

de 100km/h e é ideal para quando, subitamente, o piso se torna 
escorregadio. Quando a situação fica mais complicada, pode 
bloquear o diferencial central e distribuir uniformemente a 
potência pelos dois eixos, maximizando a tracção.
 
Por último, e em condução fora de estrada, o modo de relações de 
transmissão pode ser selecionado fazendo com que quase duplique 
o mecanismo de travagem em qualquer mudança. Assim, o Pajero 
com mudanças baixas facilmente ultrapassa declives muito 
íngremes, neve profunda ou lama espessa. O Super Select 4WD 
(SS4-II) permite que o lugar mais inóspito torne-se facilmente 
acessível a si e ao seu Pajero.
 

2H (2WD “altas”)
Ideal para cidade ou auto-estradas, o modo de 
condução com tracção traseira proporciona uma 
viagem silenciosa e suave.

4H (4WD “altas”)
Com o modo 4WD engrenado, obtem-se o binário 
dianteiro/traseiro de 33:67 podendo chegar a 
50:50, de modo a conferir maior tracção e 
segurança quando as condições atmosféricas e/
ou do piso são mais adversas.

4HLC (4WD “altas” com bloqueio  
do diferencial central)
Ao distribuir a potência de forma equilibrada, 
entre as rodas dianteiras e traseiras 50:50, este 
modo ajuda-o a facilmente conduzir através de 
terrenos acidentados que apresentem superfícies 
com pouca aderência.

4LLC (4WD “baixas” com bloqueio  
do diferencial central)
As relações de caixa mais baixas maximizam a 
potência em patamares reduzidos permitindo 
escalar elevações muito íngremes ou a sair de 
situações complicadas, como lama ou neve 
profunda.

BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO
Em condições extremas também tem a opção de poder bloquear o 
diferencial traseiro. Se por exemplo, uma das rodas traseiras perde 
tracção, com o diferencial traseiro bloqueado, a outra roda mantem-
se em movimento, para garantir que não fique atolado.
 
SUSPENSÃO INDEPENDENTE ÀS 4 RODAS
Os duplos triângulos sobrepostos dianteiros e a suspensão 
multi-link transeira, ambos com molas helicoidais, garantem que 
cada roda se move de forma independente. Desta forma, é garantida 
um passeio confortável e uma condução fiável em todo e qualquer 
tipo de terreno.
 
A melhorada configuração da suspensão permitiu não só reduzir o 
adornar do carro, mas também garantir uma viagem segura sem 
comprometer a emoção na condução.
 
 

PURO E DURO
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Quer viaje pelas curvas de uma calma estrada no campo ou acelere 
numa auto-estrada, o Pajero despertará o seu sentido aventureiro e 
levá-lo-à a qualquer lugar sempre com o máximo conforto, 
segurança e estilo.

NA ESTRADA COMO EM CASA

(A protecção inferior do motor e os frisos laterais estão disponíveis como acessórios).
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Poderá estender-se e relaxar, porque em cada fila de bancos o 
Pajero tem imenso espaço. Além do espaço para área de carga, tem 
também outro espaço de armazenamento – num movimento rápido, 

os apoios de braços do Pajero não apenas deslizam para uma 
posição mais confortável, como também abrem, e revelam espaço 
suficiente para armazenar muitos dos seus objectos pessoais.
 

ESTILO E ESPAÇO
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DETALHES DE DESIGN
O Pajero exibe alguns detalhes de design 
cuidadosamente estudados. 

O Pajero apresenta vários detalhes de design, 
tais como o punho da caixa de velocidades em 
alumínio e pele ou os mostradores desportivos, 
que permanecem iluminados em todos os 
momentos para melhorar a visibilidade. 

Durante a noite, o habitáculo também assume uma 
luz ambiente induzindo serenidade, e o sistema 
mãos livres bluetooth com controlo por voz 
permite que converse com amigos mantendo 
sempre as mãos no volante. 

Outros detalhes, como o controle traseiro do ar 
condicionado, fazem uma grande diferença para 
aqueles que viajam nos lugares traseiros.
 

PURO E DURO
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TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO
Com a ajuda do impressionante sistema de 
navegação Multi Communication System da 
Mitsubishi, pode-se deixar conduzir por 
instruções claras e visíveis no ecrã táctil de alta 
definição.

Assim que engrena a marcha-a-atrás no Pajero, o 
ecrã exibe as imagens registadas pela câmara 

traseira, de forma a facilitar o estacionamento em 
zonas apertadas. Pode ainda reproduzir filmes em 
DVD no ecrã a cores* de 9”. 

Para os passageiros dos bancos traseiros existem 
os auscultadores sem fios, o que significa que 
podem estar completamente “envolvidos” no 
filme, sem perturbar o condutor.
 

No “coração” do entretenimento do Pajero vai encontrar um sistema áudio premium, 
desenhado especificamente pela Rockford Corporation. Composto por doze 
magníficos altifalantes, obtem-se a mais espectacular atmosfera acústica possível 
dentro de um carro. Um potente subwoofer na traseira proporciona-lhe os sons baixos 
e profundos, enquanto os outros onze altifalantes o envolvem num magnífico som 
surround stereo. O Pajero será o palco preferido dos seus artistas de eleição.

860 WATTS
12 ALTIFALANTES

* Disponível como acessório

PURO E DURO
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ETACS, O SEU ASSISTENTE PERSONALIZADO
O sistema da Mitsubishi, Electronic Total Automobile Control System (ETACS) permite-lhe 
personalizar um vasto leque de funções para incrementar a segurança e conforto a bordo. Algumas 
funções de conforto ETACS podem ser ajustadas por si ou pelo seu concessionário Mitsubishi.

BANCOS VERSÁTEIS
Versatilidade é a palavra-chave no Pajero. Em segundos pode 
facilmente transformá-lo num carro de 2 lugares, num todo-o-
terreno de 5 lugares ou num carro de luxo familiar de 7 lugares. 

As possibilidades são tão vastas como os próprios lugares.

A terceira fila de bancos do Pajero pode ser arrumada rapidamente 
sob o piso, deixando uma área de carga generosa. 

Os apoios de cabeça podem ser arrumados fora dos lugares para 
maximização do espaço. 

A terceira fila pode ainda ser completamente removida para criar 
um compartimento de armazenagem debaixo do chão.
 

BANCOS BANCOS
SENSORES DE LUZ E CHUVA
O sensor de luz activa os 
faróis automaticamente 
assim que escurece, enquanto 
o sensor de chuva activa os 
limpa pára-brisas ao cair da 
primeira gota de água.
 

SISTEMA DE ABERTURA  
SEM CHAVE
Torna possível abrir e fechar 
as portas e o porta-bagagens, 
bem como fechar os vidros 
com o comando à distância.
 

INDICADOR DE MUDANÇA  
DE DIRECÇÃO
Quando a manete do 
indicador de mudança de 
direcção é pressionada, as 
luzes de mudança de 
direcção acendem-se  
3 vezes, permitindo maior 
concentração na manobra.
 

AVISO SONORO DE  
PORTAS ABERTAS
Se alguma porta estiver 
aberta enquanto o carro 
estiver em movimento, é 
emitido um sinal sonoro.
 

FARóIS COM FUNÇÃO 
TEMPORIZADORA  
“AUTO -OFF ”
Depois de ter desligado a 
ignição e saído do carro, os 
faróis desligam-se 
automa tic amente ao fim de 
30 segundos para prevenir 
gastos de bateria.
 

VIDROS ELéCTRICOS COM 
FUNÇÃO TEMPORIZADORA
Mesmo depois de tirar a 
chave da ignição, é possível 
fechar as janelas que tenham 
ficado abertas, graças a um 
temporizador de 30 segundos.
 

LIMPA PÁRA-BRISAS 
SENSÍVEL
Quando é seleccionado o 
modo intermitente do limpa 
pára-brisas, um sensor ajusta 
a velocidade para se adequar 
à velocidade do carro para 
uma melhor visibilidade.
 

Para uma lista completa das funções ETACS, consulte o seu concessionário Mitsubishi ou o manual de utilizador.

PURO E DURO
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PARA SUA SEGURANÇA
O Pajero não se limita a parecer apenas robusto 
— ele é mesmo. A posição elevada de condução do 
Pajero proporciona-lhe uma maior visibilidade 
dos obstáculos na estrada.
 
Faróis de xenón oferecem uma luminosidade 
superior aumentando a visibilidade. O seu Pajero 
vem ainda equipado com um espelho retrovisor 
com regulação automática, permitindo assim 
evitar o encadeamento devido aos faróis dos 
outros carros.
 
O sistema de travagem e o Controlo Activo de 
Estabilidade e Tracção (ASTC) garantem ao 
condutor do Pajero uma condução segura. 
 
Todos os bancos estão equipados com cintos de 
segurança com três pontos ELR (Emergency 
Locking Retractor) e as janelas laterais têm 
dispositivos automáticos anti-aperto, isto é, 
param instantaneamente quando detectam um 
obstáculo.
 
CHASSIS COM ABSORÇÃO DE IMPACTO
O chassis reforçado do Pajero, com estrutura 
interna altamente rígida, tem zonas em torno do 
motor para absorver o impacto energético, de 
forma a garantir que todos estejam e se sintam em 
segurança.
 

AIRBAGS
No caso de colisão, o Pajero tem airbags frontais 
de duas fases, airbags laterais e airbags de 
cortina para protecção máxima do condutor e 
passageiros.
 

ABS COM EBD
O ABS com EBD do Pajero faz uma distribuição 
eficiente do poder de travagem para cada roda, 
independentemente do número de pessoas que 
viaja no seu interior, da carga que transporta ou 
das condições do piso. Esta funcionalidade 
proporciona um poder de travagem máximo e uma 
eficaz estabilidade na condução.

ASTC COM CONTROLO DE TRAVAGEM ASSISTIDA
O ASTC (Controlo Activo de Estabilidade e 
Tracção) é um sistema de segurança do Pajero de 
última geração. Este sistema distribui potência e 
força de travagem a cada uma das rodas 
separadamente, mantendo assim a tracção em 
curvas, assegurando máxima estabilidade.
Este sistema também mantem óptima tracção e 
estabilidade em todos as condições atmosféricas 
e em todos os tipos de piso. O ASTC previne as 
derrapagens em superficies escorregadias, 
garantindo-lhe a máxima segurança em situações 
que possam fugir ao seu controlo imediato. 
O sistema de Controlo de Travagem Assistida 
aumenta a pressão de travagem em caso de 
travagem de emergência, permitindo que o seu 
Mitsubishi se imobilize num menor espaço.

ASTC

AIRBAGS
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SEM ABS COM ABS

ABS EBD

IMOBILIZAÇÃO TOTAL

IMOBILIZAÇÃO TOTAL

IMOBILIZAÇÃO TOTAL

MOMENTO DE 
TRAVAGEM

MOMENTO DE 
TRAVAGEM

MOMENTO DE 
TRAVAGEM

A Só CONDUTOR COM EBD

COM PASSAGEIROS E CARGA COM EBDB

COM PASSAGEIROS E CARGA SEM EBDC
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Para personalizar verdadeiramente o seu Pajero existe uma extensa variedade de acessórios à sua escolha. 

1. Elementos decorativos para o pára-choques dianteiro, protecção dianteira do motor e cobertura 
cromada dos espelhos retrovisores exteriores

2. Protecção das embaladeiras iluminadas (existem outras protecções das embaladeiras disponíveis)
3. Estribos laterais
4. Plataforma alta para o porta-bagagens
5. Decoração interior em alumínio e madeira
6. Sistema de entretenimento traseiro
7. Protecções laterais, protecção da roda (também disponíveis noutras cores), spoiler traseiro e barras 

de tejadilho

Spoiler traseiro, protecção cromada da roda extra, degraus lateriais e as protecções lateriais na página 31 
também estão disponíveis como acessórios. Para mais informações, consulte o catálogo de acessórios.

PERSONALIZE O SEU PAJERO

PURO E DURO
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