


 PARTILHA MAIS A CIDADE
A vida urbana exige muito da nossa mobilidade diária. E porque não torná-la divertida, partilhando a nossa 
personalidade, ao nosso ritmo?
Concebido para explorar a cidade de forma ágil e económica, o novo Space Star, concentra nas dimensões 
compactas um estilo dinâmico e espaço interior surpreendente, transmitindo ao mesmo tempo a 
confiança e fiabilidade características da Mitsubishi Motors.
Um citadino cheio de atitude, ideal para se desviar da rotina e desafiar a cidade!

Nota: o equipamento pode variar consoante o país onde é comercializado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Mitsubishi.
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1.2 MIVEC INTENSE mostrado com equipamento opcional



Nota: o equipamento pode variar consoante o país onde é comercializado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Mitsubishi.

Descubra um habitáculo convidativo e espaçoso, tão impressionante como o exterior.
Os elegantes revestimentos em tecido e pele dos bancos macios e ergonómicos são complementados 
pelo design requintado, mostradores de fácil leitura, visibilidade desobstruída e equipamentos de alta 
qualidade.
Usufrua de estilo, conforto e inteligência tudo num só espaço, pronto para o acompanhar na rotina!

O SEU ESPAÇO “TUDO EM UM”
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1.2 Intense CVT / Interior em pele sintética e tecido (preto)



Conduzir o Space Star transforma cada viagem numa ocasião divertida, proporcionada pela perfor-
mance e pela eficiência de consumo de combustível que caracterizam este modelo. Quer se trate de 
uma ida para o trabalho, uma ida às compras na cidade ou um passeio pelo campo, desfrutará 
sempre de uma condução ágil, uma resposta rápida ao acelerador e a notável leveza da direção, que 
transforma cada manobra de estacionamento ou curva apertada em situações fáceis de enfrentar.

O seu Space Star está disponível com o motor MIVEC* de 3 
cilindros e 1,2 litros a gasolina. Este oferece uma assinalável
potência máxima de 59 kW (80 CV) às 6000 rpm, acompanhada 
de um binário máximo de 106 Nm (10,8 kg-m) às 4000 rpm.

* MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system) - Sistema Inovador
de Comando Eletrónico de Variação de Abertura das Válvulas da Mitsubishi.

A transmissão INVECS-III* CVT, com as suas amplas relações de caixa, mantém 
os regimes de rotações ideais para um elevado nível de performance e de 
economia de combustível. Poderá desfrutar de uma aceleração e desaceleração 
suaves, bem como de um escalonamento eficiente das relações em todas as 
condições de condução. Um indicador luminoso permite uma rápida leitura da 
posição engrenada, enquanto a alavanca seletora, revestida a pele, aumenta o 
conforto na condução.
* INVECS III (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System III) - Sistema Inteligente
e Inovador de Controlo Eletrónico do Veículo III.

A função Auto Stop & Go [AS&G] reduz o consumo de combustível 
e as emissões de CO2 ao desligar automaticamente o motor 
quando o veículo está parado (por exemplo, num semáforo). O 
motor liga-se de imediato quando o condutor retira o pé do pedal 
dos travões (modelos com caixa automática) ou carrega no pedal 
da embraiagem (modelos com caixa manual).

ESTIMULE OS SEUS SENTIDOS DE FORMA RESPONSÁVEL

Sistema Auto Stop & Go [AS&G]

Motor INVECS-III CVT

Design aerodinâmico fluído
A carroçaria aerodinâmica desliza pelo vento graças a um 
coeficiente de resistência ao ar (Cd) de 0,27* (líder na sua classe), 
que contribui fortemente para uma diminuição do ruído e das 
emissões de CO2, ao mesmo tempo que aumenta a eficiência no 
consumo de combustível e a estabilidade a alta velocidade.
As características aerodinâmicas deste modelo incluem ainda 
uma inovadora configuração da extremidade traseira do tejadilho 
(com um spoiler), saias laterais e coberturas para a parte inferior 
da carroçaria.
* De acordo com os resultados de testes internos.
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Um raio de viragem mínimo, entre os menores da sua classe

O diminuto raio de viragem contribui para a excelente 
manobrabilidade do veículo, tornando a condução fácil para todos, 
independentemente da sua idade.

4,6 METROS

Indicador do Modo Eco

Este indicador acende-se sempre que o condutor aciona o pedal do 
acelerador de uma forma amiga do ambiente. O seu objetivo é 
incentivá-lo a desenvolver boas práticas de condução, que 
diminuam as suas despesas com combustível e contribuam para 
um ambiente mais limpo para todos.
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Nota:
ASC: as capacidades de controlo do ASC são meramente complementares. Conduza sempre em segurança e não confie apenas nesta função durante a condução. 
Certifique-se de que utiliza os pneus especificados para o seu veículo nas 4 rodas. Não instale diferenciais autoblocantes adquiridos no mercado geral. Para mais 
informações, consulte o manual do utilizador.

HSA: a função de Assistência ao Arranque em Subidas [HSA] não substitui uma condução segura. Nunca confie apenas nesta função quando circular em subidas íngremes. O 
seu veículo poderá descair se o pedal dos travões não for premido com força suficiente, ou se a estrada for muito inclinada ou estiver escorregadia. Esta função não foi 
concebida para manter o veículo parado no mesmo local em estradas íngremes durante mais de 2 segundos. Não confie nela como alternativa a carregar no pedal dos 
travões para manter o seu veículo parado. Para mais informações, consulte o manual do utilizador.

Assistência ao Arranque em Subidas [HSA]
Quando se inicia marcha numa subida acentuada, o HSA ajuda a evitar que
o veículo descaia no momento em que o condutor retira o pé do pedal dos
travões. Para isso, mantém a força de travagem durante um período máximo
de dois segundos até que o condutor carregue no pedal do acelerador.

Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus [TPMS]

O TPMS recorre a sensores-transmissores localizados nas rodas 
para monitorizar a pressão dos pneus, provocando o 
acendimento de uma luz de aviso no painel de instrumentos se 
a pressão de um ou mais pneus baixar significativamente.

Pré-tensoresCarroçaria RISE Airbags SRS

ABS + EBD

O ABS impede que as rodas bloqueiem durante uma travagem de 
emergência, permitindo ao condutor manter um maior controlo da 
direção, mesmo em estradas escorregadias. O sistema de 
Distribuição Eletrónica da Força de Travagem (EBD) distribui a 
força de travagem pelas quatro rodas, melhorando assim o seu 
desempenho.

SEGURANÇA

Com HSA Sem HSA

PONTO DE TRAVAGEM

Passageiros e carga sem EBD

Passageiros e carga com EBD

Apenas condutor com EBD

Sem ASC (rodas dianteiras derrapam)

Sem ASC (rodas traseiras derrapam)

Controlo Ativo de Estabilidade [ASC]

Em caso de derrapagem em superfícies escorregadias ou em curva, o 
ASC ajusta automaticamente a potência do motor e a força de 
travagem às rodas apropriadas, para ajudar o condutor a manter o 
controlo do veículo e evitar as perdas de tração.

A performance em termos de segurança 
nas situações de colisão melhorou 
significativamente com o Sistema RISE 
(Reinforced Impact Safety Evolution), que 
absorve eficazmente a energia do impacto 
e mantém a cabina intacta em caso de 
acidente.

Contribuindo para a proteção do condutor e 
do passageiro, os airbags SRS frontais, 
laterais e de cortina reduzem o impacto de 
colisões provenientes de todas as direções.

Os pré-tensores dos cintos de segurança 
dianteiros cingem estes cintos automatica-
mente em caso de colisão, ajudando assim 
a manter a segurança do condutor e do 
passageiro.



PAINEL DE INSTRUMENTOS 

Os mostradores são amplos e fáceis de 
verificar, com iluminação contínua e adornos 
cromados, que os tornam mais atraentes. 
O contraste do ecrã ajustável permite uma 
leitura fácil e rápida, quaisquer que sejam as 
condições de luminosidade.

* O aspeto real pode variar.

Auto Stop & Go Temperatura exterior 
/ Alerta de gelo

Controlo de 
iluminação do painel

Autonomia Consumo de 
combustível

Alerta de revisão

O sistema MGN encontra-se acessível através de um ecrã LCD de 6,5” WVGA (800 x 480 mm) e de um leitor de DVD montado na consola 
central. Através dos seus amplos botões ergonómicos situados no ecrã tátil, o MGN oferece uma ampla variedade de soluções de 
conectividade para smartphones, bem como dados de mapas de navegação de muitos países europeus.

No Space Star, estará sempre rodeado de equipamentos que promovem a sua comodidade. Quer se trate de desfrutar do Sistema de Navegação 
GPS Multifunções (Smartphone-link) (MGN), guardar bens pessoais ou ajustar a temperatura, a música ou os bancos, todos os pormenores foram 
concebidos de modo a melhorar a experiência do utilizador.

Nota: as especificações poderão variar consoante o país. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Mitsubishi. 

Nota: O equipamento pode variar consoante o país em que é comercializado. Consulte o seu concessionário Mitsubishi Motors para mais informações.

COMODIDADE
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FUNÇÕES EM DESTAQUE

Coluna da direção regulável em altura  Porta luvas e tabuleiro de arrumação Espaço para arrumação nas portas 
dianteiras com suporte para copos

Sistema de Arranque sem Chave [KOS]

Se tiver a chave consigo, basta carregar no botão no exterior da 
porta do condutor ou da porta da bagageira para trancar ou 
destrancar todas as portas, ou, uma vez sentado ao volante, 
carregar no botão de arranque para ligar o motor.

Interruptor do motor Sistema de arranque sem chave

Ar condicionado automáticoBancos traseiros rebatíveis (60:40) Cruise control

Caixa de arrumação para o pisoSuportes para coposLeitor de CD com terminal AUX e 
painel central único
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INTENSE - CAIXA MANUAL
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INTENSE - CAIXA CVT



CORES EXTERIORES

Cerulean Blue Mica (T69)

Black Mica  (X08)

Titanium Grey Metallic (U17)

Red Metallic (P19)

Cool Silver Metalizado (A66) White Solid  (W19)

Wine Red Perlado (P57) Cerulean Blue Mica (T69) Titanium Grey Metalizado (U17)

Nota: as cores poderão variar ligeiramente em relação às cores reais devido ao processo de impressão. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Mitsubishi.

Nível de equipamento INTENSE

Materiais e cores dos bancos Preto Pele Sintética e Tecido

Cores
Exteriores White Diamond W85 ■ ■

Sand Yellow Metalizado Y35 ■ ■
Red Metallic P19 ■ ■
Wine Red Perlado P57 ■ ■
Cerulean Blue Metalizado T69 ■ ■
Titanium Grey Metalizado U17 ■ ■
Cool Silver Metalizado A66 ■ ■
Black Mica X08 ■ ■
White Solid W19 ■ ■

Tecido preto Pele sintética e tecido

CORES EXTERIORES E REVESTIMENTOS DOS BANCOS

CORES INTERIORES

Sand Yellow (Y35)Diamond White (W85)

■ Disponível □ Opcional
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■ De série    – Não disponível

1.2 litros
Manual - 5 velocidades CVT

Auto Stop & Go
Motor
Tipo 1,2 litros, 12 válvulas DOHC MIVEC
Cilindrada cm3 1193
Sistema de injeção
Nível de emissões Euro 6d-Temp-EVAP-ISC
Potência máxima (EEC net) kW (cv)/rpm 59 (80) / 6000
Binário máximo (EEC net) Nm (kg-m)/rpm 106 (10,8) / 4000
Sistema de combustível
Tipo de combustível Gasolina sem chumbo (95 octanas)
Capacidade do depósito litros 35
Transmissão

Embraiagem Monodisco a seco com cabo, com funcionamento por 
pressão Conversor de binário

Relações de caixa
Gama D – 4,007-0,550
1ª 3,545 –
2ª 1,913 –
3ª 1,310 –
4ª 0,973 –
5ª 0,804 –
Marcha atrás 3,214 3,771
Final 3,550 3,757

Performance
Aceleração (0-100 km/h)* seg. 12,6 13,5
Velocidade máxima* km/h 180

Raio de viragem mínimo m 4,6

173

Consumo de combustível (WLTP)**

Consumo de combustível (NEDC)**

Baixo Litros/100km 6,1 6,5
Médio  Litros/100km 4,8 5,1
Alto Litros/100km 4,7 4,9

5,3 5,1
4,4 4,4
4,7 4,6

Extra Alto Litros/100km 5,9 6,2
Combinado Litros/100km 5,3 5,6

Baixo g/km 137 147
Médio  g/km 109 115
Alto g/km 106 110
Extra Alto g/km 135 141
Combinado g/km 121 127

CO2 (WLTP)**

Urbano g/km 121 116
Extra-Urbano g/km 100 100
Combinado g/km

Litros/100km
Litros/100km
Litros/100km

108 106

CO2 (NEDC)**

Suspensão
Dianteira MacPherson com barra estabilizadora
Traseira Barra de torção
Travões
Dianteiros Discos ventilados
Traseiros Tambores
Direção
Tipo Pinhão e cremalheira com assistência elétrica
Cargas
Tara kg 875 905
Peso bruto kg 1340 1370

 

Urbano
Extra-Urbano  
Combinado

Todas as medidas em mm.

15
05

1430

1415

1665
2450795 600

3845

1415

15
05

1430

1415

1665
2450795 600

3845

1415

VISTAS DIMENSIONAIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Valores WLTP e NEDC medidos segundo métodos diferentes. Por este motivo, existe uma diferença nos valores de emissões correspondentes.
* Valores medidos pela MITSUBISHI MOTORS CORPORATION de acordo com o Ciclo de Homologação WLTP
** Aceleração, consumo de combustível e níveis de CO2 podem variar dependendo do nível de equipamento.



Modelo
Motor

Transmissão
Performance Motor 1,2 litros DOHC 12, válvulas MIVEC com AS&G (3A92)

Transmissão Caixa manual de 5 velocidades
Caixa de Variação contínua INVECS III CVT

 
 

Rodas & Pneus Pneus 175/55R15 + jantes de liga leve de 15”, com acabamento maquinado
de 2 tons

Segurança Travões Travões dianteiros: Discos ventilados · Travões traseiros: Tambor
Sistema de Travagem Antibloqueio (ABS) com Distribuição Eletrónica da 
Força de Travagem (EBD)
Controlo de Tração (TCL)
Controlo Ativo da Estabilidade (ASC)
Sistema de assistência à travagem
Assistência ao Arranque em Subidas (HSA)
Sistema de Sinalização de Travagem de Emergência (ESS)

Airbags Airbags SRS para o condutor e passageiro (frontais, laterais e de cortina)  
(com interruptor de desativação para o passageiro dianteiro)

Cintos de segurança 
dianteiros

Cinto ELR com 3 pontos de fixação e pré-tensores x 2
Fixações dos cintos de segurança ajustáveis

Cintos de segurança 
traseiros Cintos de segurança ELR com 3 pontos x 3

Sistema de retenção Ponto de fixação ISOFIX para cadeira de criança x 2
Proteção antirroubo Imobilizador eletrónico
Pressão dos pneus Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus (TPMS)

Grelha Grelha dianteira (cromada)

Exterior Luzes dianteiras Faróis dianteiros em halogéneo com regulação manual
Sensor de luz
Luzes de circulação diurna (para-choques dianteiro)

Faróis de nevoeiro Luz de nevoeiro traseira incorporada na unidade de luzes traseiras 
(lado do condutor)

Faróis de nevoeiro dianteiros
Vidros Para-brisas de vidro laminado

Vidros laterais dianteiros e traseiros temperados
Vidro da porta da bagageira temperado com desembaciador
Vidros escurecidos (porta traseira, porta da bagageira)

Limpa para-brisas 
dianteiro

Limpa-vidros e lava para-brisas intermitentes
Limpa-vidros automáticos com sensor de chuva

Limpa para-brisas 
traseiro Limpa-vidros e lava para-brisas intermitentes

Portas Puxadores exteriores das portas na cor da carroçaria
Espelhos retrovisores 
exteriores

Espelhos retrovisores exteriores elétricos na cor da carroçaria, com 
indicadores de mudança de direção
Espelhos retrovisores exteriores aquecidos  

Porta da bagageira Puxador da porta da bagageira na cor da carroçaria
Luzes traseiras LED
Spoiler de tejadilho com terceira luz de travagem em posição elevada (LED)

Outros Coberturas aerodinâmicas sob o piso

Cockpit Volante e punho da 
alavanca das 
velocidades

Direção assistida elétrica
Coluna de direção ajustável em altura
Bloqueio de mudanças com bloqueio de chave  
Bloqueio do motor de arranque  
Volante de 3 raios revestido a pele com elementos decorativos em piano 
black e cromado
Punho da alavanca das velocidades revestido a pele com casquilhos do fole 
cromados

 

Painel de instrumentos Painel de instrumentos com aros cromados
Conjunto de indicadores de contraste semi-elevado (aspeto carbono)
Conta-rotações

 

Painel de indicação da mudança engrenada iluminado: piano black  

 De série      Opcional    – Não disponível

Nota: O equipamento pode variar consoante o país em que é comercializado. Consulte o seu concessionário Mitsubishi Motors para mais informações.

EQUIPAMENTO STANDARD E OPCIONAL

Man. 5 vel. CVT

INTENSE

1.2 MIVEC



Modelo
Motor

Transmissão

Cockpit Ecrã multi-
informações

Indicador de combustível, conta-quilómetros parcial e conta-quilómetros, 
computador de bordo, consumo médio de combustível, indicador de 
mudança engrenada, aviso de temperatura exterior e de gelo, monitor de 
AS&G (modelo com AS&G), indicador de posição CVT (modelo com CVT), 
indicador do TPMS

Bancos

Banco do condutor

Materiais dos bancos

Ajuste longitudinal e de inclinação

Tecido macio com pespontos
Pele sintética e tecido com pespontos e canelados

Banco do condutor regulável em altura
Banco do passageiro Ajuste longitudinal e de inclinação

Gancho de conveniência
Bancos traseiros Encosto rebatível (60:40)
Encostos de cabeça Para condutor, passageiro dianteiro e bancos traseiros x 3

Interior Portas Revestimentos das portas com inserção de tecido
Puxadores interiores das portas em material preto (atrás)
Puxadores interiores das portas cromados (à frente) 
Painéis de interruptores para vidros elétricos (aspeto carbono)

Painel de 
instrumentos

Porta-luvas
Tomada de acessórios no painel de instrumentos
Tomada auxiliar

Consola central À frente: suporte para copos x 2
Atrás: suporte para copos x 1

Revestimento das 
portas dianteiras

Espaço de arrumação nas portas dianteiras e suporte para garrafas
(ambos os lados)

Teto Pala de protecção solar para condutor, com espelho, tampa e suporte para 
bilhetes
Pala de sol com espelho de cortesia com tampa e suporte para bilhetes 
(lado do condutor)
Espelho retrovisor para dia e noite
Pegas auxiliares dianteiras (tipo retrátil)

Luzes interiores Iluminação do habitáculo
Iluminação da bagageira

Outros Chapeleira
Compartimento de arrumação no piso da bagageira
Caixa de ferramentas e kit de reparação de pneus 

Conforto e 
comodidade

Ar condicionado Ar condicionado automático
Filtro de pólen

Sistema de fecho Sistema de Funcionamento sem Chave (KOS) com duas chaves e 
interruptor eléctrico
Fecho centralizado

Portas Vidros elétricos (portas dianteiras)
Vidros elétricos (portas traseiras)
Vidros elétricos com subida e descida automática e função 
anti-entalamento (lado do condutor)

Interruptor na direção Cruise control
Interruptores para sistemas áudio e mãos-livres

Áudio e 
multimédia

Altifalantes e antena Altifalantes x 4 (nas portas dianteiras e traseiras)
Antena de tejadilho

Sistema áudio  
(e painel central)

Rádio LW/MW/FM e leitor de CD com terminal AUX  
em painel central único
Navegação GPS multifunções (ligação para smartphone) (MGN)
Porta USB (no tabuleiro da consola do piso com tampa)
Sistema de mãos-livres para telemóveis Bluetooth® *

 De série      Opcional    – Não disponível

  
* Bluetooth® é uma marca comercial de Bluetooth SIG. Inc.   

Man. 5 vel. CVT

EQUIPAMENTO STANDARD E OPCIONAL
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1.2 MIVEC




