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Az új L200 arra született, hogy minden kihívással 
megbirkózzon. Nagy befogadó képességű rakodó-
teréhez és tartós szerkezetéhez egyedi formavilág 
társul, továbbá olyan tágas utastér, amit Ön és úti-
társai egyaránt értékelni fognak. Ráadásul a kiváló 
terepjáró képességének köszönhetően bármerre 
is viszi az út, az új L200 kormánya mögött mindig  
magabiztosnak érezheti magát.

Balra: Double Cab / Graphite Grey Metallic [U28]
Jobbra: Double Cab / Sterling Silver Metallic [U25]

Club Cab / Sterling Silver Metallic [U25]

ERŐSNEK TEREMTETTÜK MEG
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. 

A teljesen megújult MITSUBISHI L200 egyszerre kiváló teher- és 
személyautó, amely ötvözi a korábbi modellek elismert értékeit a lehető 
legkorszerűbb műszaki megoldásokkal.

ELNYŰHETETLEN
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2
Optimális
oldal-
támasztás

Bőséges lábtérKényelmes első ülések

Funkcionális kabin kialakítás

Az új L200 mintaszerű ergonómiával rendelkezik: az állítható 
magasságú kormány és vezetőülés mindenki számára biztosítja 
a kényelmes üléspozíció megtalálását. Az új L200 Double Cab 
ülései még komfortosabb oldal- és combtámaszt kínálnak, a 
stabil hát- és széles válltámasz még kényelmesebb üléspozíció 
beállítását teszi lehetővé; észre fogja venni, hogy minden 
kezelőszerv pont úgy helyezkedik el, ahogyan az elvárható.

Fűthető kormány

Hideg időszakokban is biztos 
kézzel foghatja a kormányt, 
hiszen fázó kezeit hamar fel-
melegítheti.

Multifunkciós kormány

A tempomatot, a Bluetooth® 
telefonkihangosítót, az audio 
rendszert a kormány elenge-
dése nélkül tudja kezelni.

Audio rendszer (SDA)

A fejlett SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO rendszert úgy ter-
veztük, hogy minél egyszerűbb legyen használni és minden ösz-
tönösen kéznél legyen. Egy USB kábellel vagy Bluetooth® kap-
csolattal csatlakoztatott okostelefon esetén elérhetővé válnak 
a mobilkészülék széles körű funkciói. 

KIMAGASLÓ KÉNYELEM

Színes multifunkciós kijelző

A nagy kontrasztú műszeregység látványos elrendezésű, és re-
mekül leolvasható. A fordulatszámmérő és a kilométeróra kö-
zött lévő színes LCD kijelző minden fontos információval ellátja 
a vezetőt.  

4

Szálljon be és helyezze magát kényelembe! Csak az tud maximális teljesítményt nyújtani, aki jól is érzi magát. 
A dinamikus formák és a kiváló minőségű anyagok olyan belső teret teremtenek, amelyben a kényelem és a 
vezetési élmény találkozik. A csendről és a maximális komfortról az átgondoltan elhelyezett zajszigetelő és 
rezgéselnyelő anyagok gondoskodnak. Ebben az autóban minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy az utazás 
igazán élmény legyen.

ÚJ

ÚJ
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Normál útviszonyok esetén. Egyenetlen útfelületen és csúszós 
utakon.

Kemény terepen és rossz tapadású 
útfelületen.

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

SUPER 
SELECT 4WD-II

MINDIG MAGABIZTOSAN

KIHÍVÁSOKRA KÉSZEN
Úgy terveztük, hogy szinte bárhová eljuthasson és szinte bármit megtehessen. Az új MITSUBISHI L200 
kiváló terepjáró képességekkel rendelkezik.   

Double Cab / Sterling Silver Metallic [U25]

Figyelemre méltó fordulókör

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

Hátsó differenciálzár

A hátsó differenciálzár minimálisra csök-
kenti a hátsó kerekek forgási sebessége 
közötti különbséget, ezáltal a tapadás a 
homokos, saras vagy sziklás útfelületen 
is megfelelő marad. A hátsó differenciál-
zár a Super Select 4WD-II 4HLc és 4LLc 
állásában, illetve az Easy Select 4WD 4H 
és 4L állásában használható.

A hajtásmód választó kap-
csoló segítségével menet 
közben, akár 100 km/órás 
sebességig válthat kétke-
rék-hajtásról (2H) négyke-
rék-hajtásra (4H). Keményebb 
terepen használja a Super 
Select 4WD-II meghajtást 
4HLc állásban, lezárt közpon-
ti differenciálművel, ha pedig 
hóban, sárban, jégen nagy 
nyomatékra van szükség, 
kapcsoljon a 4LLc állásra.

OFF ROAD mód

4HLc és/vagy 4LLc állásban egyetlen gomb-
nyomással a terepviszonyokhoz igazíthatja a 
motorvezérlést, a sebességváltó működését 
és a fékvezérlést.

EASY SELECT 4WD

Hátsókerék-hajtásról (2H) négykerék- 
hajtásra (4H) a hajtásmód választó kap-
csolóval lehet kapcsolni, akár 100 km/
órás sebességig. Normál útviszonyok 
mellett használja a 2H állást, csúszós, 
havas úton a 4H állást, ha pedig alacsony 
sebesség mellett nagy nyomatékra van 
szüksége, akkor pedig a 4L meghajtást.

Lejtmenetvezérlés (HDC)

A lejtmenetvezérlő rendszer (HDC) segít egyen-
letes sebességet fenntartani meredek lejtőn 
lefelé, ha a motorfék nem elegendő, vagy ha 
nehéz terepen közlekedik. 

Vontatási kapacitás

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.

5,9
méter*

A maximális stabilitás és tapadás érdekében kialakított masszív szerkezet, és az aerodinamikus karosszéria 
könnyű kezelhetőséget, és autópályán is stabil teljesítményt garantál. Vigye bármerre is az út, a megbízható 
összkerékhajtással és a fejlett felfüggesztéssel mindig az út és terepviszonyokhoz alkalmazkodhat, így az 
irányításról sosem kell lemondania.

*fordulókör sugara

ÚJ
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Kiemelkedően jó fogyasztás,  
extrém alacsony CO2-kibocsátás
A könnyű alumínium motorblokknak 
és a precíziós közös nyomócsöves be- 
fecskendezésnek köszönhetően a motor 
kedvező fogyasztás és csekély CO2-ki-
bocsátás mellett kínál nagyfokú haté-
konyságot. A még komfortosabb és még 
tisztább működés érdekében a káros nit-
rogén-oxid gázok csökkentéséről az SCR 
(AdBlue™) rendszer gondoskodik.

2,2 literes turbódízel motor

Egy igazi pickuptól mindenki erőt és 
hatékonyságot vár. Az új 2,2 literes tur-
bódízel motor ezt az elvárást tökéle-
tesen teljesíti. A könnyen felpörgő, kis 
tehetetlenségű, változó geometriájú 
turbófeltöltő már alacsony fordulat-
szám-tartománytól is nagy nyomatékot 
kínál, illetve nagy fordulaton is dinami-
kusan reagál. Az égés hatékonyságát to-
vább javítja a közteslevegő-hűtő.

6 fokozatú automata sebesség-
váltó sport üzemmóddal
Az új hatfokozatú automata sebesség-
váltó a vezetési körülményekhez iga-
zodva kapcsolja a sebességeket. A hosz-
szú áttételezésnek köszönhetően javult 
az üzemanyag-fogyasztás, és a motor 
is csendesebb lett még nagy sebesség 
mellett is.

Kormányon elhelyezett 
kapcsolófülek
A kényelemért nem kell feláldoznia a 
sportos vezetési élményt, ugyanis a hat-
sebességes automata váltó sport üzem-
módjában a kormány mögött található 
váltófülekkel úgy kapcsolhatja a fokoza-
tokat, mint egy manuális sebességváltó-
val.

6 fokozatú manuális  
sebességváltó
A hatfokozatú manuális váltóval mindig 
megfelelően kihasználhatja a motorban 
rejlő erőt. A rövidebb úton járó, határo-
zottabban mozgó váltókar és a könnyeb-
ben kezelhető tengelykapcsoló révén az 
új L200 még kényelmesebbé vált, a hosz-
szú 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.

Motor fordulatszáma (rpm)
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ERŐTELJES ALAPOK

AUTO STOP & GO rendszer

Az AUTO STOP & GO (AS&G) rendszer leál-
lítja a motort, ha a jármű megáll (pl. egy 
közlekedési lámpánál), ezáltal csökkentve 
a károsanyag-kibocsátást és az üzem-
anyag-fogyasztást. A rendszer azonnal 
újraindítja a motort, ha leveszi a lábát a 
fékpedálról (automata sebességváltóval 
szerelt modellek), illetve ha lenyomja a 
kuplungpedált (manuális sebességváltó-
val szerelt modellek). 

8
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Helyből nincs hiány

A stílusos L200 olyan tágas 
és megbízható autó, amilyenről 
Ön mindig is álmodott. A nagyméretű 
raktér kialakításánál elsődleges szem-
pont volt, hogy ne csak elnyűhetetlen 
legyen, hanem méretéből adódóan Ön 
bárhova bármit elvihessen.

6 db csomagrögzítő 
fül segíti a rakomány 
rögzítését.

Hét légzsák

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. 

Biztonságiöv-előfeszítők

Az első biztonsági övekhez kapcsolódó 
előfeszítők frontális ütközés esetén au-
tomatikusan szorosra húzzák a hevede-
reket, megtartva a vezető és az első utas 
előrelendülő testét a felfújódó légzsákok 
erőhatásának mérséklése érdekében.

Merev és könnyű váz

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

Biztonsági kormányoszlop

Az egyéb biztonsági rendszerekkel 
együttműködve a biztonsági kormány- 
oszlop frontális ütközés esetén a veze-
tő védelmét figyelembe véve mozdul el, 
ezáltal jelentősen csökkentve a vezetőre 
ható ütközési erőket.

475mm

1520mm

1470mm

Double Cab

*2

*1 475mm

1850mm

1470mm

Club Cab

*2

*1

*1 A plató aljánál mérve
*2 A felső peremeknél mérve

FEJLETT BIZTONSÁG

FORMA ÉS PRAKTIKUM
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INTELLIGENS MEGOLDÁSOK

Távolsági fényszóró

Távolsági fényszóró asszisztens (AHB)

A beépített érzékelő észleli a szembejövő és az elöl haladó járműveket, és annak függ-
vényében automatikusan kapcsolja a fényszórót a tompított és a távolsági fény között.

Ütközés hatását mérséklő rendszer (FCM)

Az ütközés hatását mérséklő rendszer (FCM) a baleset-
megelőzés hatékony eszköze lehet: a rendszer figyeli a jármű 
előtti területet, és ha akadályt észlel, előbb figyelmezteti a 
vezetőt, majd szükség esetén beavatkozik és aktiválja a jármű 
fékberendezését. A rendszer nagy sebesség esetén az esetleges 
becsapódás erejét csökkentheti, alacsony sebességnél pedig a 
jármű teljes megállítására is alkalmas.

Ultrahangos koccanáselkerülő rendszer (UMS)

A parkolás során bekövetkező koccanások megelőzése érdekében hang- és vizuális 
jelzés figyelmezteti Önt, ha a szenzorok közeli tárgyat észlelnek. Amennyiben véletle-
nül gázt adna, a rendszer szükség esetén a motor teljesítményét is korlátozza.

Holttér figyelő rendszer (BSW)

A visszapillantó tükörben lévő lámpa jelzi, ha a holttérben másik jármű található. Ha a 
jelzett irányba kapcsolja az irányjelzőt, figyelmeztető hangjelzés is megszólal.

Hegymeneti elindulássegítő 
rendszer (HSA)
Meredek emelkedőn való induláskor a HSA 
megakadályozza az autó visszagurulását; 
a rendszer a fék felengedése után még 
két másodpercig fenntartja a fékerőt, 
amíg Ön lenyomja a gázpedált.

HSA rendszerrel

HSA rendszer nélkül

Vészfékezést jelző rendszer

Vészfékezés esetén az irányjelzők auto-
matikusan villogni kezdenek, hogy figyel-
meztessék az Ön mögött haladókat. 

Tompított fényszóró

ÚJ
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Hátsó keresztirányú forgalom figyelő rendszer 
(RCTA)
A parkolóhelyről kitolatásnál hasznos funkció jelzi a vezetőnek, 
ha hátramenetben jobb vagy bal oldalról másik jármű közeledik.

ABS és EBD

A blokkolásgátló (ABS) egyrészt csökkenti a 
féktávolságot, másrészt segít megőrizni 
a vezetőnek az autó kormányozhatósá-
gát. Az elektronikus fékerőelosztó (EBD) 
biztosítja a fékerő hatékony elosztását a 
kerekek között. A két rendszer egymással 
összhangban lévő működésével érhető el a 
maximális fékezési teljesítmény, akár teljes 
terheltség esetén is. A 18” kerekekkel felszerelt 
modelleken megnövelt első féktárcsák növelik a 
fékrendszer hatékonyságát.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)

A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW) a multifunkciós 
kijelzőn megjelenő figyelmeztetéssel és akusztikus jelzéssel ér-
tesíti a vezetőt, ha a jármű kitér a forgalmi sávjából miközben az 
irányjelző nincs használatban.

Körkörös kamerarendszer 

Az elülső, a hátulsó és az oldalsó kame-
rák által közvetített képek különböző 
módokon jeleníthetők meg, így még biz-
tonságosabb a parkolás. 

Aktív stabilitás kontroll és kipörgésgátló (ASTC)

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

Utánfutó stabilizáló rendszer (TSA)

A TSA vontatáskor javítja a stabilitást. Ha a jármű kileng az úton, 
a rendszer automatikusan szabályozza a motor teljesítményét 
és fékezi a megfelelő kerekeket, megőrizve ezzel a jármű és a 
vontatmány stabilitását.

Állítható sebességhatároló

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

ÚJ
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Átfogó garancia – magától értetődően
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).

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

AZ
 Ö

N
 M

IT
SU

BI
SH

I 
M

ÁR
KA

KE
RE

SK
ED

ŐJ
E

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 nap-
ján, 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 eltér-
hetnek. Jelen prospektus csak előzetes tájékoztatásra szolgál, részletes információkért, műszaki adatokért látogas-
sa meg a www.mitsubishi.hu weboldalt, vagy forduljon az Önhöz legközelebb lévő Mitsubishi márkakereskedéshez.

Barna (Quartz Brown), metál [C06] Kék (Impulse Blue), metál [D23] Narancssárga (Sunflare Orange),  
gyöngyház [M08]

Piros (Red Solid), alapfényezés [P63] Ezüst (Sterling Silver), metál [U25] Sötétszürke (Graphite Grey), metál [U28]

Fehér (White Solid), alapfényezés [W32] Fehér (White Diamond), metál [W85] Fekete (Jet Black), gyöngyház [X37] 

Double Cab  Club Cab 
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Az adatok milliméterben értendők.
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