


2 3

Kế thừa những tinh hoa từ "huyền thoại" Pajero trên đường đua Dakar 
Rally, All new Pajero Sport hoàn toàn mới tạo lập một đẳng cấp khác biệt 
cho dòng xe SUV với những công nghệ tiên tiến và chuẩn mực an toàn 
vượt trội cùng ngôn ngữ thiết Dynamic Shield mạnh mẽ và tinh tế.

ĐẲNG CẤP
XỨNG TẦM HUYỀN THOẠI
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Được phát triển dựa trên triết lý "Vẻ đẹp từ công năng", ngôn ngữ thiết kế
Dynamic Shield  mang  lại sự hài hòa giữa hình ảnh mạnh mẽ, hiện đại
và tính năng bảo vệ an toàn cùng khả năng vận hành vượt trội.

Ngôn ngữ thiết kế 
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ĐÈN PHA LED
Đèn pha LED hiện đại, thiết kế hài hòa với dãy đèn LED 
ban ngày cá tính và tăng thêm vẻ sang trọng cho xe.

CỤM ĐÈN HẬU LED ĐỘC ĐÁO
Cụm đèn hậu LED thiết kế độc đáo, tạo

cá tính và tăng khả năng nhận biết.

MÂM HỢP KIM 18” 2 TÔNG MÀU
Mâm đúc hợp kim 18", 2 tông màu với thiết kế
mạnh mẽ và thể thao.

HỆ THỐNG RỬA ĐÈN PHA
Đèn pha được trang bị hệ thống rửa đèn nhằm đảm bảo
khả năng chiếu sáng tối ưu, đặc biệt khi di chuyển trên địa hình.

NGOẠI THẤT

Cùng với những đường gân dọc thân xe, thiết kế ngoại thất của All New Pajero Sport 
còn mạnh mẽ hơn với vè dập nổi liền khối. Bậc lên xuống thiết kế hài hòa với chắn bùn 
tăng thêm sự tinh tế và sang trọng.
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GHẾ GẬP PHẲNG SÀN,
SẮP XẾP LINH HOẠT
Nhờ vào khả năng gập phẳng sàn tạo không gian khoang 
hành lý rộng rãi hơn với bề mặt phẳng, dễ dàng chở
các hành lý kích thước lớn khi cần.

CỬA SỔ TRỜI
Mang đến trải nghiệm thú vị trong suốt
hành trình, nhất là khi đi du lịch cùng cả gia đình.

NỘI THẤT KHOANG HẠNG NHẤT
All New Pajero Sport mang đến không gian nội thất cực lớn và tiện nghi cùng với hệ thống giải trí cao cấp. 
Nhờ vào công nghệ cách âm tốt, mức độ yên tĩnh cao kết hợp với ghế da cho những chuyến đi dã ngoại
với gia đình trở nên thoải mái hơn. Cabin và bảng điều khiển thiết kế dạng chữ T hiện đại và sang trọng
với những điểm nhấn viền bạc và nhiều tính năng hiện đại.            

NỘI THẤT Hình ảnh minh hoạ có thể đôi chút khác biệt so với thực tế. 
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HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG HAI VÙNG
Điều hòa tự động hai vùng với khả năng lựa chọn

nhiệt độ riêng biệt cho từng bên.

MÀN HÌNH CẢM ỨNG 6.1 INCH
Kiểm soát hệ thống âm thanh dễ dàng với màn hình cảm ứng

6,1 inch. Đồng thời, màn hình cũng hỗ trợ tài xế dễ dàng
quan sát từ camera sau/ hoặc camera toàn cảnh.

GƯƠNG CHIẾU HẬU CHỐNG CHÓI TỰ ĐỘNG
Đầu Gương chiếu hậu với tính năng chống chói tự động 
(phiên bản 4x4 AT) tăng cường sự thoải mái cho người 
lái khi lái xe trong đêm.

BẢNG ĐỒNG HỒ TƯƠNG PHẢN CAO
Bảng đồng hồ được thiết kế hiện đại, đẹp mắt và 

có độ tương phản cao, góp phần tạo nên nội thất 
sang trọng và đẳng cấp của All new Pajero Sport.

NÚT ĐIỀU CHỈNH TRÊN VÔ LĂNG
Vô lăng thể thao bốn chấu, được bọc da sang trọng

tích hợp nút điều khiển âm thanh, hệ thống ga
tự động và lẫy sang số.

CHÌA KHÓA THÔNG MINH VÀ KHỞI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM
Hệ thống chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm giúp thao tác khóa cửa,
mở khóa cửa và khởi động xe trở nên đơn giản và hiện đại hơn bao giờ hết.

GHẾ LÁI CHỈNH ĐIỆN 8 HƯỚNG 
Ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng cho phép người lái điều chỉnh vị trí ngồi 
thoải mái nhất, nhờ vậy giảm bớt sự mệt mỏi trong những chuyến đi dài.

TIỆN NGHI



C/D LOCKC/D LOCK C/D LOCK C/D LOCK

4L

Điều kiện đường bình thường

C/D LOCKC/D LOCK C/D LOCK C/D LOCK

4L

Đường trơn trượt
và nguy hiểm

C/D LOCKC/D LOCK C/D LOCK C/D LOCK

4L

Đường mấp mô
với độ bám bề mặt thấp

 

C/D LOCKC/D LOCK C/D LOCK C/D LOCK

4L

Đường đá, bùn,
cát, tuyết dày...

5.6m

 

OFF-ROAD MODE
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BÁN KÍNH QUAY VÒNG XE 5.6M
All New Pajero Sport di chuyển linh hoạt 
và dễ dàng hơn ở những đoạn đường hẹp.

LẪY SANG SỐ TRÊN VÔ LĂNG
Giúp việc sang số trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn mà 
không phải rời tay khỏi vô lăng.

KHẢ NĂNG VƯỢT ĐỊA HÌNH ẤN TƯỢNG
Với chế độ 4WD, All New Pajero Sport dễ dàng chinh phục 
những địa hình khó khăn như bùn lầy, lội nước, leo dốc.

4 CHẾ ĐỘ OFF-ROAD
Chế độ Off-Road hỗ trợ người lái dễ dàng chinh phục 
địa hình như đất /sỏi, cát, đá, bùn/tuyết.

TRUYỀN ĐỘNG 2 CẦU SUPER SELECT 4WD-II
Hệ thống dẫn động 2 cầu Super Select danh tiếng của Mitsubishi 

mang lại sự ổn định và nâng cao hiệu năng vận hành trong nhiều địa hình.

ĐỘNG CƠ MIVEC 3.0 V6
Động cơ MIVEC V6 tiên tiến của Mitsubishi giúp cải thiện 
công suất và mô men xoắn mang lại khả năng tăng tốc 
nhanh và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. 

HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 8 CẤP
Hộp số tự động 8 cấp duy nhất trong phân khúc mang lại 
khả năng chuyển số mượt mà, êm ái và tiết kiệm nhiên 
liệu hơn.

VẬN HÀNH



 

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)Hỗ trợ xuống dốc (HDC)

Có HSA Không có HSA

Không có ASTC
(trượt bánh sau)

Không có ASTC
(trượt bánh trước)
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HỆ THỐNG CHỐNG TĂNG TỐC NGOÀI Ý MUỐN (UMS)
Các cảm biến siêu âm phía trước và sau sẽ phát hiện 
chướng ngại vật và hệ thống sẽ giảm công suất động cơ 
(cả chiều tiến và lùi), giúp hạn chế tai nạn trong trường hợp 
đạp nhầm chân ga hoặc cài nhầm số lùi khi xuất phát. 

HỆ THỐNG HỖ TRỢ XUỐNG DỐC/ KHỞI HÀNH NGANG DỐC
(HILL DESCENT CONTROL - HDC/ HILL START ASSIST - HSA)
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc giúp xe không bị trôi về phía sau trong 
trường hợp dừng và khởi hành ở ngang dốc cao. Hệ thống hỗ trợ xuống dốc 
(HDC), giúp xe tự động điều khiển lực phanh giúp xe xuống dốc ổn định và an toàn hơn.

7 TÚI KHÍ AN TOÀN
Trong trường hợp xảy ra va chạm, hệ thống túi khí 

an toàn sẽ bảo vệ tất cả hành khách khỏi
chấn thương do va đập mạnh. 

PHANH TAY ĐIỆN TỬ
Không chỉ hỗ trợ tốt việc giữ phanh xe 
khi dừng đỗ, phanh tay điện tử còn là 
điểm nhấn của không gian nội thất 

hiện đại trên xe.

CAMERA TOÀN CẢNH
Cho phép quan sát xung quanh thân xe hỗ trợ việc lùi 

hoặc đỗ xe dễ dàng hơn.

HỆ THỐNG PHANH ABS-EBD-BA
Các hệ thống phanh an toàn ABS, EBD, BA kết hợp cùng 

4 phanh đĩa mang lại khả năng an toàn chủ động vượt trội 
cho All New Pajero Sport.

KHUNG XE RISE
Cột chữ A có khả năng hấp thụ năng lượng va chạm trước 

khi chúng lan truyền đến cabin. Chân phanh có chức năng 
trượt về phía trước giúp giảm tối đa chấn thương vùng chân 

của người lái. Các thanh giằng dưới sàn sẽ phân tán lực va 
chạm đều khắp ca bin.

AN TOÀN
Mitsubishi Motors luôn đề cao khả năng bảo vệ an toàn cho người sử dụng xe. Vượt qua 
hàng loạt các mẫu xe khác, All New Pajero Sport đã đạt được mức đánh giá an toàn 
cao nhất (5-sao) từ tổ chức ASIAN NCAP và A-NCAP trong các thử nghiệm va chạm.

HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ VÀ KIỂM SOÁT LỰC KÉO (ASTC)
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo (ASTC)
giúp duy trì sự ổn định thân xe ngay cả trong điều kiện trơn trượt
đồng thời ngăn ngừa tình trạng bánh xe quay trơn và mất lực kéo.

HỆ THỐNG CẢNH BÁO ĐIỂM MÙ (BSW)
Tính năng an toàn này sử dụng cảm biến siêu âm để 
phát hiện chiếc xe trong điểm mù phía sau ở hai bên phải 
và trái. Khi một chiếc xe được phát hiện, hệ thống đèn 
cảnh báo xuất hiện trên gương cửa bên đó.



Vô lăng
Steering Wheel 

Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng
Audio Switch on Steering Wheel 

Hệ thống ga tự động
Cruise Control  

Lẫy sang số trên vô lăng 
Paddle Shift

Phanh tay điện tử
Electric Parking Brake 

Điều hòa nhiệt độ tự động
Auto Air Conditioner 

Lọc gió điều hòa, hai vùng độc lập
Air Filter , Dual Zone 

Gương chiếu hậu chống chói tự động
Auto Dimming Rear View Mirror

Chất liệu ghế
Seat Material  

Cảm biến lùi trước/sau
Front/Back Warning Sensor 

Ghế tài xế
Driver Seat  

Cửa sổ trời
Sunroof  

Hệ thống âm thanh 
Audio System 

Số lượng loa
Speakers 

Túi khí an toàn
Safety Airbag  

Cơ cấu căng đai tự động
Pretensioner and Force-limiter  

Camera toàn cảnh
Multi Around Monitor System 



Camera lùi 
Rear View Monitor  

Hệ thống phanh ABS - EBD - BA
ABS - EBD - BA Brake System

Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo 
(ASTC) - Active Stability Traction Control    

Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA)
Hill Start Assist   

Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) 
Hill Descent Control   -

-

-

-

-



Chế độ lựa chọn địa hình
Off-road Mode - 

Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW)
Blind Spot Warning   

Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS)
Ultrasonic Misacceleration Mitigation System   - 

Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm
KOS-Keyless Operation System & OSS-Engine Start/Stop Switch

Hệ thống khóa cửa trung tâm và khóa an toàn trẻ em
Center Door Locking & Child Proof   

Chìa khóa mã hóa chống trộm
Immobilizer   

Chốt cửa tự động
Automatic Door Locking   











Da
Leather

Chỉnh điện
Power Seat

NỘI THẤT - INTERIOR  

4 chấu, bọc da
4-spoke, leather wrapped





















DVD với kết nối AUX/USB/Bluetooth/HDMI
DVD player with AUX/USB/Bluetooth/HDMI connection
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AN TOÀN - SAFETY  

7 túi khí
7 Airbags

Hàng ghế trước
Driver & Front Passenger

Xăng 4x2 AT
Gasoline 4x2 AT

Xăng 4x4 AT
Gasoline 4x4 AT

Kích thước tổng thể ( DxRxC)
Overall Dimension  

mm

Khoảng cách hai cầu xe
Wheel Base  mm

Bán kính quay vòng nhỏ nhất
Min. Turning Radius  m

Khoảng sáng gầm xe
Ground Clearance  

mm

Trọng lượng không tải
Curb Weight  Kg 1.875 1.975

Số chỗ ngồi
Seating Capacity

Người 
Person

Loại động cơ 
Type 

Công suất cực đại
Max. Output  ps/rpm

Mômen xoắn cực đại
Max. Torque  N.m/rpm

Tốc độ cực đại
Max. Speed  Km/h

Dung tích thùng nhiên liệu 
Fuel Tank Capacity 

Cầu sau
Rear Wheel Drive

2 cầu
Super Select 4WD II 

Đèn pha Halogen
Halogen headlamps

Đèn pha LED, tự động 
điều chỉnh độ cao tia sáng 

LED headlamps
& auto levelling 

Đèn báo phanh thứ ba trên cao
High-mount Stop Lamp  



THÔNG SỐ KỸ THUẬT & TRANG THIẾT BỊ   
SPECIFICATIONS & EQUIPMENTS

ĐỘNG CƠ - ENGINE  

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT SPECIFICATIONS  

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG - DIMENSION & WEIGHT  

4.785 x 1.815 x1.805

2.800 

5,6

Truyền động
Drive System  
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220/6.250

Xăng, V6 3.0 Lít MIVEC (6B31)

Hộp số 
Transmission 

Tự động 8 cấp với chế độ thể thao
8AT with Sport mode

Trợ lực thủy lực
Hydraulic Power Steering

Kính cửa màu sậm (cửa đuôi, cửa sau) 
Privacy Glass (tail gate, rear door) 

Mạ crôm
Chrome

Viền mạ crôm
Chrome Plated



Tự động, Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe
Intelligent Washers

285/4.000
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TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO - DRIVE SYSTEM  & SUSPENSION  

Hệ thống treo trước
Front Suspension  

Tay nắm cửa ngoài
Outer Door Handle  

Mâm đúc hợp kim 
Alloy Wheels 



Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ
Power, Electric Foldable Control,

Chrome plated with side turn-signal lamp 

Giá đỡ hành lý trên mui xe
Roof Rail 

Gạt nước kính trước
Front Wiper  

Lưới tản nhiệt
Radiator Grille  

Trợ lực lái 
Steering Type 
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Phanh trước/sau
Front/Rear Brake 

Hệ thống treo sau
Rear Suspension 

Lốp xe trước/sau
Front/Rear Tires  

L 70

Gạt nước kính sau  
Rear Wiper

Sưởi kính sau
Rear Window with Hot Wire  

Kính chiếu hậu
Door Mirrors  

2. TRANG THIẾT BỊ EQUIPMENT  

NGOẠI THẤT - EXTERIOR  

Đèn pha
Head Lamps  

Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng
Independent double wishbone, coil springs, stabilizer bar

Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng
3-link coil springs with stabilizer bar

Phanh đĩa
Ventilated discs

Xăng 4x2 AT Xăng 4x4 ATTHÔNG SỐ KỸ THUẬT & TRANG THIẾT BỊ   TRANG THIẾT BỊ   
EQUIPMENTS

Xăng 4x2 AT
Gasoline 4x2 AT

Xăng 4x4 AT
Gasoline 4x4 AT

Nâu Đen Trắng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

Thông tin đại lý

Ghi chú: Một số thông số kỹ thuật có thể thay đổi từ phía nhà sản xuất mà không cần báo trước

MITSUBISHI MOTORS VIỆT NAM
Văn phòng chính: An Bình, Dĩ An, Bình Dương. ĐT: 08-38962181~4
Chi nhánh Hà Nội: Phòng 405, Toà nhà V-Tower 649 Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 04-37665662~3       /MitsubishiMotorsVietnam | www.mitsubishi-motors.com.vn

XE TỐT NHẤT
2016

SUV4x2/4x4
TỐT NHẤT

INDONESIA PHILIPPINES AUSTRALIA

SUV4x4
ĐƯỢC

YÊU THÍCH

SPECIFICATIONS & EQUIPMENTS Gasoline 4x2 AT Gasoline 4x4 AT


