SPORTOS PICKUP

Balra: Double Cab / Titanium Grey Metallic [U17]
Jobbra: Club Cab / Quartz Brown Metallic [C06]

Lenyűgöző stílus és teljesítmény:
MITSUBISHI L200

Élvezetesen
vezethető

ÚJ

Tapasztaljon meg egy új világot a vadonatúj L200-assal!
A teljesen megújult MITSUBISHI L200 egyszerre kiváló teherés személyautó, amely ötvözi a korábbi modellek elismert
értékeit a lehető legkorszerűbb műszaki megoldásokkal.
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Teljes
kényelem
és
praktikum

Tartós,
erős és
megbízható

ELNYŰHETETLEN
Az új L200 arra született, hogy minden kihívással
megbirkózzon. Nagy befogadó képességű rakodóteréhez és tartós szerkezetéhez egyedi formavilág társul, továbbá olyan tágas utastér, amit Ön és útitársai
egyaránt értékelni fognak. Nem is említve az áramvonalas karosszériát, aminek köszönhetően az új L200
légellenállási együtthatója a legjobb saját kategóriájában (a Mitsubishi Motors saját mérései alapján).

Club Cab / White Pearl [W54]
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Egyedi formavilág
Erős és robusztus. Az összetéveszthetetlenül jellegzetes stílus, a minőség és a megbízhatóság egyesül a
modellben, így a vadonatúj L200 megfelel minden elvárásnak, amelyben az egyedi megjelenés éppen olyan
fontos, mint a mindennapokban tapasztalható egyedülálló hasznosság.

Sötétített
üveg

Elektromosan
behajtható
külső tükör

Tolatókamera

Ködfényszóró
Bi-xenon fényszóró
LED nappali menetfénnyel

Könnyűfém
keréktárcsa

Stílusos
oldalfellépő
Sárvédő-szélesítés

Páratlan kényelem
Határtalan terek
Utazzon a lehető legnagyobb kényelemben az
L200 Double Cab modellben, amely a kategória
legtágasabbjaként bőséges lábteret kínál. A teljesen újratervezett első ülések tökéletes kényelmet
biztosítanak. A csendről és a maximális komfortról
pedig az átgondoltan elhelyezett zajszigetelő és
rezgéselnyelő anyagok gondoskodnak. Ebben az
autóban minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy az
utazás igazán élmény legyen - beleértve a praktikus tárolórekeszeket is.
Új, luxusszínvonalú
első ülések

3 Stabil
háttámasz

Optimális
2 oldaltámasztás

1 Még jobb
combtámasz
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A kategória
leghosszabb kabinja

Széles
válltámasz

5 Mélyebb
középrész

Optimális
2 oldaltámasztás

Funkcionális kabin kialakítás
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Az új L200 mintaszerű ergonómiával rendelkezik:
az állítható magasságú kormány és vezetőülés
mindenki számára biztosítja a kényelmes üléspozíció megtalálását. Ha beállította a vezetőülést,
észre fogja venni, hogy minden kezelőszerv pont
úgy helyezkedik el, ahogyan az elvárható és ezáltal
a figyelmét teljes egészében az útra összpontosíthatja.

Biztonság mindenek felett
980Mpa
590Mpa

440Mpa

ASTC nélkül (megcsúszó hátsó kerekek
ASTC nélkül (megcsúszó hátsó kerekek)

ASTC nélkül
(megcsúszó első kerekek)

TSA rendszer nélkül

HSA rendszerrel

HSA rendszer nélkül

TSA rendszerrel

Aktív stabilitás kontroll és
kipörgésgátló rendszer (ASTC)

Utánfutó stabilizáló rendszer
(TSA)

Hegymeneti elindulássegítő
(HSA)

Az ASTC a stabilitás megőrzése érdekében
folyamatosan ellenőrzi a kerekekre jutó
TSA rendszer nélkül
fékerőt a kanyarokban.
A rendszer a
motor teljesítményének vezérlésével és a
kipörgő kerék TSA
fékezésével
optimalizálja a
rendszerrel
tapadást és úttartást.

A TSA vontatáskor javítja a stabilitást. Ha
a jármű kileng az úton, a rendszer autoHSA rendszerrelszabályozza
HSA
nélkülteljesítmatikusan
arendszer
motor
ményét és fékezi a megfelelő kerekeket,
megőrizve ezzel a jármű és a vontatmány
stabilitását.

Meredek emelkedőn való induláskor a HSA
megakadályozza az autó visszagurulását;
a rendszer a fék felengedése után még két
másodpercig fenntartja a féknyomást,
amíg Ön lenyomja a gázpedált. TSA rendszer nélkül

TSA rendszerrel

Mpa

Mpa

HSA rendszerrel

HSA rendszer nélkül

Mpa
980Mpa

Hét légzsák

590Mpa
440Mpa

Az L200-ban teljes körű, 7 légzsákból álló rendszer található. Az első üléseken utazókat
frontális ütközés esetén egy-egy elülső légzsák védi, amit a vezető oldalán egy
térdlégzsák is kiegészít. Oldalról történő ütközés esetén az elöl utazókat oldallégzsák
óvja, míg a függönylégzsákok valamennyi utast megvédik.

Sávelhagyásra figyelmeztető
rendszer (LDW)
A szélvédő mögé épített kamera érzékeli,
HSA rendszerrel
ha a jármű kisodródik
a sávból, és a rendszer figyelmezteti Önt a veszélyre.

980Mpa
590Mpa
440Mpa

Biztonságiöv-előfeszítők

Merev és könnyű váz

Biztonsági kormányoszlop

Az első biztonsági övekhez kapcsolódó
előfeszítők frontális ütközés esetén automatikusan szorosra húzzák a hevedereket, megtartva a vezető és az első utas
előrelendülő testét a felfújódó légzsákok
erőhatásának mérséklése érdekében.

A nagy szilárdságú acélelemek széles
körű alkalmazásának köszönhetően a
karosszéria nemcsak könnyű, hanem
rendkívül merev is, ami nagy mértékben
növeli az ütközésbiztonságot.

Az egyéb biztonsági rendszerekkel
együttműködve a biztonsági kormányoszlop frontális ütközés esetén a vezető védelmét figyelembe véve mozdul
el, ezáltal jelentősen csökkentve a vezetőre ható ütközési erőket.

Vészfékezést jelző rendszer

Állítható sebességhatároló

Vészfékezés esetén az irányjelzők automatikusan villogni kezdenek, hogy figyelmeztessék az Ön mögött haladókat.

Az állítható sebességhatároló segít megakadályozni, hogy a jármű túllépje az Ön által
meghatározott sebességhatárt. A beállított sebességhatár túllépésére fény- és hangjelzés figyelmezteti.
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HSA

Világszínvonalú technológia
Turbófeltöltő

2,4 literes turbódízel motor

A könnyen felpörgő, kis tehetetlenségű,
változó geometriájú turbófeltöltő már
alacsony fordulatszám-tartománytól is
nagy nyomatékot kínál, illetve nagy fordulaton is dinamikusan reagál. Az égés
hatékonyságát tovább javítja az optimális hőmérsékletet biztosító közteslevegő-hűtő.

A könnyű alumínium motorblokknak
és a precíziós közös nyomócsöves befecskendezésnek köszönhetően a motor
kedvező fogyasztás és csekély CO2-kibocsátás mellett is meggyőző teljesítményt
és kellő forgatónyomatékot kínál, ami
mindig jól jön, legyen szó akár munkáról,
akár szabadidős tevékenységről.

Kiemelkedően jó fogyasztás,
extrém alacsony CO2-kibocsátás

5 fokozatú automata sebességváltó Sport üzemmóddal

6 fokozatú manuális
sebességváltó

Egy igazi pickuptól mindenki erőt és
hatékonyságot vár, amit az új L200-asban kétféle 2,4 literes turbódízel motor
biztosít olyan modern megoldásokkal,
mint az alumínium motorblokk és a
precíziós, közös nyomócsöves közvetlen üzemanyag-befecskendezés.

A kényelemért nem kell feláldoznia a
sportos vezetési élményt, ugyanis az
ötsebességes
automataváltó
Sport
üzemmódjában a kormány mögött
található váltófülekkel úgy kapcsolhatja
a fokozatokat, mint egy manuális
sebességváltóval.

A 6 fokozatú manuális váltóval mindig
megfelelően kihasználhatja a motorban
rejlő erőt. A rövidebb úton járó,
határozottabban mozgó váltókar és a
könnyebben kezelhető tengelykapcsoló
révén az új L200 még kényelmesebbé
vált, a hosszú áttételezés pedig tovább
csökkenti a fogyasztást.

Erős futómű
A kitűnő tapadást biztosító, masszív futómű elöl kettős
kereszt-lengőkaros, tekercsrugós megoldású, amelyhez
kanyarstabilizátor csatlakozik, míg a hátsó tengely fölött a jól
bevált, egyszerű laprugót találjuk. Az úttartás stabil, és mindenki
kényelmesen utazik.

6 db csomagrögzítő
fül segíti a rakomány
rögzítését.

Helyből nincs hiány
A stílusos L200 olyan tágas
és megbízható autó, amilyenről
Ön mindig is álmodott. A nagyméretű
raktér kialakításánál elsődleges szempont volt, hogy ne csak elnyűhetetlen
legyen, hanem méretéből adódóan Ön
bárhova bármit elvihessen.
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*1
*2

A plató aljánál mérve
A felső peremeknél mérve

Világszínvonalú technológia

45˚

22˚

30˚
Első terepszög

Hátsó terepszög

Középső terepszög

SUPER
SELECT

Oldaldőlés
szöge

24˚

4WD-II
C/D

A hajtásmódválasztó forgókapcsoló segítségével menet közben, akár 100 km/órás
sebességig válthat kétkerékhajtásról (2H) négykerékhajtásra (4H). Keményebb
C/D
LOCK
C/D
LOCK Hóban, sárban, jégen
C/D
LOCK
terepen
zárja a központi differenciálművet
a 4HLc-állással.
pedig használja a 4LLc-fokozatot.

LOCK

Megjegyzés: a 4HLc és a 4LLc közötti váltás csak álló helyzetben lehetséges.

C/D

ZÁR

2H

C/D

Normál útviszonyok esetén.
C/D

LOCK

C/D

LOCK

4L
LOCK

C/D

ZÁR

4H
C/D

4L
LOCK LOCK
C/D

Egyenetlen útfelületen és veszélyes,
csúszós utakon. C/D
LOCK

C/D

ZÁR

4L

4HLc
C/D

LOCK

Kemény terepen és rossz tapadású
útfelületen.
C/D
LOCK

4L
C/D

ZÁR

4LLc

Meredek emelkedő, illetve sár, homok,
mély hó stb. esetén.

Hátsó differenciálzár
A hátsó differenciálzár minimálisra
csökkenti a hátsó kerekek forgási
sebessége közötti különbséget, ezáltal
a tapadás a homokos, sáros vagy sziklás
útfelületen is megfelelő marad.

5,9
méter

Kategóriájában a legkisebb
fordulókör

Vontatási kapacitás

Egy ekkora autóhoz képest a fordulókör
meglepően kicsi, így az L200-assal kifejezetten könnyű parkolni és manőverezni.

A vadonatúj L200 nem csupán egy vérbeli pickup, amely rendkívül jól teljesít terepen
és országúton egyaránt, hanem egy igazán kényelmes autó. Ráadásul a Double Cab
modellek akár 3,1 tonna tömegig vontathatnak utánfutót.
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Választható színek

Ezüst (Sterling Silver), metál [U25]

Zöld (Earth Green), metál [F27]

Kék (Impulse Blue), metál [D23]

Piros (Red Solid), alapfényezés [R59]

Barna (Quartz Brown), metál [C06]

Sötétszürke (Titanium Grey), metál [U17]

Fekete (Black Mica), gyöngyház [X37]

Fehér (White Pearl), gyöngyház [W54]

Fehér (White Solid), alapfényezés [W32]

Méretek
Double Cab

Club Cab

Teljes szélesség: sárvédő-szélesítéssel 1815 mm, sárvédő-szélesítés nélkül 1785 mm; *2 Teljes magasság: 245/70R16, illetve 245/65R17 abroncsokkal 1780 mm, 205R16C
abroncsokkal 1775 mm; *3 Hasmagasság: 245/70R16, illetve 245/65R17 abroncsokkal 205 mm, 205R16C abroncsokkal 200 mm; *4 Teljes hosszúság: lökhárító nélkül 5205
mm, lökhárítóval 5285 mm; *5 Teljes hosszúság: lökhárító nélkül 5195 mm, lökhárítóval 5275 mm; *6 Hátsó túlnyúlás: lökhárító nélkül 1340 mm, lökhárítóval 1420 mm;
*7
Hátsó túlnyúlás: lökhárító nélkül 1330 mm, lökhárítóval 1410 mm; ** A plató aljától mérve.
*1

Minden új Mitsubishi járműre átfogó, 5 évre vagy 100.000 kilométerre érvényes
garanciát adunk. Az átrozsdásodásra vonatkozó garancia az első 12 évre érvényes
(modelltől függően).

Ingyenes segítségnyújtás - MAP (Mitsubishi Assistance Program)
Mindent megteszünk az Ön mozgásképességének megőrzése érdekében, ezért autója
mellé ingyenesen kap egy MAP kártyát. Az öt évig érvényes MAP kártyával a zsebében
az Ön mobilitása Európa 30 országában biztosított. Ha esetleg üzemzavar, baleset,
lopás vagy vandalizmus miatt segítségre szorulna - akárhol is van a hét bármely napján, a nap 24 órájában -, hívja a MAP kártyán látható számot, amelyen magyar nyelvű
operátorok fogadják a hívását és megoldják a problémáját.
A Mitsubishi Motors fenntartja magának a jogot az itt bemutatott specifikáció és felszereltség előzetes bejelentés
nélküli megváltoztatására. A katalógusban részletezett műszaki specifikációk és színek az itt bemutatottaktól eltérhetnek. Jelen prospektus csak előzetes tájékoztatásra szolgál, részletes információkért, műszaki adatokért látogassa meg a www.mitsubishi.hu weboldalt, vagy forduljon az Önhöz legközelebb lévő Mitsubishi márkakereskedéshez.

AZ ÖN MITSUBISHI
MÁRKAKERESKEDŐJE

Átfogó garancia – magától értetődően

www.mitsubishi.hu

MM Import Kft. Mitsubishi Motors Vezérképviselet
www.facebook.com/mitsubishi.motors.hungary
IRSA0134

