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Tyylikästä voimaa. 
MITSUBISHI L200
Koe teho. Koe hallinta. 
Koe ennennäkemättömän mukava uudenlainen ajoneuvo. 
Uusi MITSUBISHI L200 on pick-up ja henkilöauto, joka mullistaa käsityksesi 
autoilusta. 

UUSI

Ketterä ajokyky

Kestävä
ja

luotettava
Erinomainen 
ajomukavuus 

ja
käytettävyys
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LED-päiväajovalot Erinomainen aerodynaaminen suorituskyky
Virtaviivaiseksi tietokonesimuloitu uusi L200 halkoo ilmaa luokan johtavan 
ilmanvastuskertoimensa (Cd-arvo 0,40*) ansiosta. Tämä vähentää 
ilmanvastuksen aiheuttamaa melua ja parantaa polttoainetaloutta ja vakautta.
* Sisäisten testitulosten perusteella.
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Avaraa tilaa
L200 Double Cab -mallissa matkustat mukavasti erittäin 
avarissa tiloissa, joissa jalat mahtuvat rentoutumaan. 
Entistä laadukkaammat istuimet sekä etuistuinten uusi 
muotoilu lisäävät kaikkien matkustajien ajonautintoa. 
Ensiluokkaisen äänieristyksen ja tärinänvaimennuksen 
ansiosta ajo on hiljaista ja mukavaa. Kaikki mukavan 
matkan edellytykset ovat kohdallaan aina tavaratiloja 
myöten.

Hiljaisempaa, rentouttavampaa ajoa

Luokkansa pisin matkustamo

Uudet ylelliset etuistuimet

Kojelaudassa ääntä vaimentavaa materiaalia1
Lattiassa ääntä vaimentavaa materiaalia2
Ääntä eristävää materiaalia etuosassa ja puskureissa3
Rungossa ääntä vaimentavaa materiaalia4

2 Enemmän 
sivutukea

1 Parempi jalkatuki

4 Leveämpi 
hartiatuki

3 Tukeva, 
vartaloa myötäilevä 
muotoilu

5 Syvempi muotoilu 
keskellä

2 Enemmän 
sivutukea

1

3

2

4
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Voimakasta tehoa
Hyvä polttoainetalous, alhaiset päästöt. L200:n uusi alumiinilohkoinen moottori 
tuottaa tehoa 181 hv ja vääntöä 430 Nm. Alhaalta vääntävä moottori on 
erittäin suorituskykyinen kuorman kanssa tarjoten hienon ajonautinnon uuden 
6-vaihteisen manuaalivaihteiston tai 5-vaihteisen automaatin kanssa.
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MIVEC Turbo charger
High power (133kW//3500rpm)

MIVEC Turbo charger
Normal power (113kW//3500rpm)
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Erinomainen polttoainetalous, pienet CO2-päästöt ja runsaasti tehoa 

Tehokas 2,4-litrainen turboahdettu DOHC 
DI-D MIVEC -moottori (133 kW / 3 500 r/min, 
430 Nm / 2 500 r/min)

Vaihteiden vaihto käsin
Sporttisilla vaihteenvalitsimilla voit valita vaihteen 
napin painalluksella — irrottamatta käsiäsi ratista.

6-vaihteinen manuaalivaihteisto
Kuusi manuaalista vaihdetta takaavat ajajalle 
täyden tehonhallinnan aina ajo-olosuhteiden 
mukaan. Tukevan valitsimen vaihdevälit 
ovat miellyttävästi lyhemmät, ja mallissa 
on hieman kevyempi ja helppokäyttöisempi 
kytkimenhallinta. Lisäksi laaja välityssuhde lisää 
polttoainetehokkuutta.

5-vaihteinen 
automaattivaihteisto, jossa 
Sports-tila
Jos haluat nauttia ajomukavuudesta 
uhraamatta kuitenkaan urheilullisuutta, 
voit valita 5-nopeuksisen, saumattoman 
automaattivaihteiston. Sports-tilan avulla 
voit vaihtaa vaihdetta napsauttamalla 
vipua ylös tai alas ja nauttia urheilullisesta, 
manuaalivaihteistonomaisesta ajokokemuksesta.

Moottori 
käynnistyy

PYSÄHDYS

Kytkin
ylös

Kytkin
alas

Moottori 
sammuu

AJO
VAIHD VAPAALLA

VAIHD VAPAALLA

AUTO STOP & GO (AS&G)
Auto Stop & Go (AS&G) vähentää 
polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöjä 
sammuttamalla moottorin automaattisesti, 
kun ajoneuvo on paikallaan, esimerkiksi 
liikennevaloissa. Moottori käynnistyy uudelleen 
heti, kun nostat jalkasi jarrupolkimelta.

Tehokas 2,4-litrainen ja 16-venttiilinen turboahdettu MIVEC*- 
ja DOHC-moottori, common-rail DI-D
Uusi MIVEC-dieselmoottori lisää polttoainetehokkuutta merkittävästi, vähentää CO2-päästöjä ja lisää ajettavuutta. Moottorin 
teho on 181 hv (3 500 r/min) ja vääntömomentti 430 Nm (2 500 r/min).
* MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control -järjestelmä)

2,4-litrainen turbodieselmoottori
Kevyt alumiiniseoksesta valmistettu moottorilohko ja tarkka common-rail–
suoraruiskutusjärjestelmä takaavat erinomaisen polttoainetalouden, pienet 
CO2-päästöt ja vankan ajettavuuden. Vireä teho ja väkevä vääntömomentti 
sopivat sekä tositarkoitukseen että huviajeluun.

Turboahdin
Kääntyväsiipisessä turboahtimessa kompressori ja turbiini pyörivät 
vähemmän, joten pienillä kierroksilla saadaan tehokkaampi vääntömomentti 
ja suurilla kierroksilla tasaisempi ajettavuus. Välijäähdytys lisää 
polttohyötysuhdetta jäähdyttämällä ilman optimaaliselle tasolle.

430N·m

Kierrosluku (rpm/min)

Vä
än

tö
 N

m

Te
ho

 (k
w

)
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TURVALLISUUS

Turvavöiden esikiristimet
Esikiristimet kiristävät etuturvavyöt automaattisesti nokkakolarin sattuessa, 
jolloin kuljettaja ja etumatkustaja pysyvät paremmin paikoillaan ja 
etuturvatyynyjen laukeaminen aiheuttaa pienemmän iskun.

Säädettävä nopeudenrajoitin 
Säädettävä nopeudenrajoitin estää ajoneuvoa ylittämästä valitsemaasi 
nopeutta useimmissa tilanteissa. Koska ajoneuvon nopeutta rajoitetaan 
säätämällä moottorin vääntömomenttia, voit joutua jarruttamaan alamäessä 
hidastaaksesi nopeutta. Jos asettamasi nopeus ylittyy, näytölle ilmestyy 
varoitus ja kuuluu varoitusääni.

RISE-kori
Mitsubishin RISE-kori (Reinforced Impact Safety Evolution) vaimentaa 
energiaa ja suojaa matkustamoa törmäyksen yhteydessä ja parantaa näin 
törmäysturvallisuutta merkittävästi.

Seitsemän SRS-turvatyynyä
Törmäyksen yhteydessä seitsemän SRS-turvatyynyä suojaavat kuljettajaa 
ja matkustajia vaimentamalla iskua. Järjestelmään kuuluu etuturvatyynyt 
ja etusivutyynyt, ikkunaturvatyynyt ja kuljettajan puolella polviturvatyyny.

Kori on erittäin tukeva ja kevyt, sillä siinä on käytetty runsaasti 
suurlujuusteräslevyjä, jotka parantavat myös törmäysturvallisuutta.

Vankka ja kevyt kori

440 Mpa

590 Mpa

980 Mpa
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Kaistavahti (LDW) 
Jos ajoneuvo alkaa ajautua pois kaistalta yli 65 kilometrin tuntinopeudella, 
kaistavahti havaitsee ongelman tuulilasissa olevan kameran avulla ja aktivoi 
varoitusäänen ja varoitusvalon.

Ajonvakautus- ja luistonestojärjestelmä (ASTC)
ASTC säätelee automaattisesti pyörien jarrutustehoa kaarreajossa, jolloin 
ajettavuus pysyy vakaana. Hallitsemalla moottorin tehoa ja kohdistamalla 
pyöriin jarruvoimaa se lisäksi optimoi luistoneston, jolloin vääntömomenttia 
ei menetetä pyörien pyöriessä.

Mäkilähtöavustin (HSA) 
Lähdettäessä liikkeelle jyrkässä rinteessä mäkilähtöavustin estää 
liukumisen taaksepäin jarrua vapautettaessa. Se pitää jarruvoimaa yllä jopa 
kahden sekunnin ajan, kunnes kaasua painetaan.

Mäkilähtöavustimella Ilman mäkilähtöavustinta

Perävaunun vakautusjärjestelmä (TSA)
Perävaunun vakautusjärjestelmä lisää vakautta hinatessa. Jos ajoneuvo 
alkaa heilua, järjestelmä hallitsee automaattisesti moottorin tehoa ja 
kaikkiin pyöriin kohdistettavaa jarruvoimaa vakauttaakseen ajoneuvon ja 
perävaunun.

Ilman TSA:ta

TSA toiminnassaTSA toiminnassa

Ilman TSA:ta
Ilman ASTC:tä (luistavat takapyörät)

Ilman ASTC:tä (luistavat 
etupyörät)



2H 4H 4HLc 4LLc
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Vankka ajettavuus
L200-mallissa on sijoitettu vakauteen ja vetoon. Jykevä runko lisää vankkaa ajettavuutta, ja aerodynaamisesti muotoiltu kori 
tarjoaa vakautta maantieajossa. Luotettavan nelivetomallin kehittynyt jousitus antaa tuntumaa pintaolosuhteisiin, jotta tilanne 
pysyy varmasti hallinnassasi.

Ajotilan valitsimella voit siirtyä saumattomasti kaksivedosta (2H) nelivetoon (4H) aina 
100 kilometrin tuntinopeuteen asti. Jos maasto käy vaativaksi, voit lukita keskimmäisen 
tasauspyörästön epätasaiseen maastoon tarkoitetulla 4HLC-asetuksella tai nousua, 
mutaa ja lunta varten tarkoitetulla 4LLC-asetuksella.

NOPEA TAKAVETO 
Normaalit tieolosuhteet. 

NOPEA NELIVETO 
Epätasaiset tiet ja vaaralliset 
olosuhteet.

NOPEA NELIVETO 
KESKITASAUSPYÖRÄSTÖ 
LUKITTUNA 
Epätasainen maasto ja huono pito.

HIDAS NELIVETO 
KESKITASAUSPYÖRÄSTÖ LUKITTUNA 
Jyrkät mäet, muta, hiekka, syvä lumi 
jne.

SUPER 
SELECT 4WD-II

Huomaa: Ajoneuvo on pysäytettävä siirryttäessä 4HLc-asetuksesta 4LLc-
asetukseen.

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

4L



5.9
metriä
5.9
metriä
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Luotettava kaikissa olosuhteissa
Koska haasteita on kaiken muotoisia ja kokoisia, 
L200 on suunniteltu kiipeämään, ylittämään, 
kiertämään ja kestämään rajuimmatkin maastot.

Luokkansa pienin kääntösäde 5,9 metriä
Koska kääntösäde on yllättävän pieni tämänkokoiselle autolle, 
L200 on erityisen helppo pysäköidä ja hallita.

Nopeasti ja herkästi reagoiva
Ohjaus on urheilullinen ja auto reagoi herkästi, joten sinun ei 
tarvitse nähdä niin paljon vaivaa ohjataksesi.

-  Kulmat koskevat autoa 245/65R17 -renkailla sekä sivu- ja 
taka-astinlaudoilla.

- Jättökulma on 25˚ ilman taka-astinlautaa.

24˚Ylityskulma

30˚ 22˚
Kohtauskulma Jättökulma

45˚Kallistuskulma



475mm

1520mm

1470mm

*1

*2

475mm

1850mm

1470mm
*2

*1
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Double Cab Club Cab

Kunnolla tilaa
Tyylikäs L200 tarjoaa runsaasti tilaa ja vankkaa luotettavuutta. Sen avara kuljetuslava on tukevasti vahvistettu ja 
erinomaisen kestävä.

Kuljetuslavassa kuusi kiinnityskoukkua

*1: Mitattu kuljetuslavan pohjalta
*2: Mitattu kuljetuslavan yläreunojen välistä 
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Vankkaa 
luotettavuutta
Vankka L200-malli on suunniteltu kestämään kaikki 
haasteet. Avara tavaratila ja kestävyys yhdistyvät 
upeaan muotoiluun ja tilavaan mukavuuteen, jota 
matkakumppanisi arvostavat. Virtaviivainen muotoilu 
antaa lisämakua luokkansa johtavalle aerodynamiikalle ja 
sujuvaan, hiljaiseen ajoon.

Jämäkämpi moottoritila

Luja moottoritila ja konepellin turvamekanismiin 
kuuluva kaksinkertainen kannatin edessä 
lisäävät kestävyyttä ja turvallisuutta. 
Kuljetuslavan takakulmat on erityisvahvistettu, 
jotta iskuvoima jakautuu lastin liikkuessa 
eikä sivupaneeleihin tule halkeamia tai muita 
vaurioita.

Kestävä muotoilu

Jykevä rakenne

Vahvistetut takakulmat Konepellin 
turvamekanismissa 
kaksinkertainen kannatin

Luja jousitus
Jämäkkään jousitukseen kuuluvat kaksinkertaiset 
kolmiotukivarret, edessä kierrejousitus ja 
vakaajatanko sekä takana akselin yläpuolella 
lujat lehtijouset erinomaista pitoa varten. Ajo on 
vakaata ja mukavaa kaikille matkustajille.
* Varusteet voivat vaihdella eri malleissa.
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SD-navigointijärjestelmä
Monitoiminen navigointijärjestelmä näyttää reitin selkeästi. Musiikkia voi säätää suuren kosketusnäytön helppokäyttöisellä käyttöliittymällä. Lisäksi 
näet näytöstä peruutuskameran, joten ajo on turvallisempaa.

Peruutuskamera USB-liitäntä Bluetooth handsfree

Kahden näytön näkymä
Voit tarkastella yhtä aikaa kahta näyttöä, 
esim. navigaattoria ja audiojärjestelmää.

3D-karttanäkymä
Voit halutessasi tarkastella maamerkkejä 
3D-näkymässä.

Selkeä laaja näyttö
Yksityiskohdat näkyvät tarkasti kirkkaalla ja 
leveällä VGA-näytöllä.

Audiojärjestelmän hallinta
Voit säädellä audiojärjestelmän eri 
toimintoja kosketusnäytöltä.

Avaimeton järjestelmä Start/Stop-painike

Automaattinen kaksialueilmastointiOhjauspyörän etäisyyden ja kallistuksen 
säätö

Monitoiminäyttö

AVAIMETON JÄRJESTELMÄ
Kun avain on mukanasi, voit lukita tai avata kaikki 
ovet painamalla kumman tahansa etuoven lukkoa 
tai käynnistää moottorin painamalla ohjaamossa 
olevaa moottorikytkintä.

     
Sähköikkunoiden ajastin
Sähköikkunat voidaan avata tai sulkea 30 sekunnin ajan 
moottorin sammuttamisen jälkeen, jos ovea ei ole avattu.

Tuulilasinpyyhkijät automaattisella nopeuden säädöllä
Timing-tilassa tuulilasinpyyhkijät toimivat nopeammin ajettaessa 
lujempaa.

Automaattinen ovien uudelleenlukitus
Järjestelmä lukitsee ovet uudelleen, jos mitään niistä ei ole 
avattu 30 sekunnin kuluessa siitä, kun avauspainiketta painettiin 
auton ulkopuolelta.

Ajovalojen automaattinen sammutus 
Kun sytytysvirta katkaistaan ja autosta astutaan ulos, ajovalot 
sammuvat automaattisesti ja säästävät näin akun varausta.

MUKAVUUTTA
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Double Cab

Magnum Instyle
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Magnum

Double Cab
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Club Cab

Magnum
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ISTUINTEN MATERIAALIT JA VÄRIT

ULKO- JA SISÄVÄRIT

Huom: värit ja verhoilut eroavat painoteknisistä syistä jonkin verran autoissa olevista. Tutustu malleihin tarkemmin Mitsubishi-jälleenmyyjällä.
(M) Metalliväri (P) Helmiäisväri (S) Vakioväri

■ Saatavilla- Ei saatavilla

Tummanharmaa kangasverhoiluMusta nahkaverhoilu

Quartz Brown (M) C06

Impulse Blue (M) D23Earth Green (M) F27

Red Solid (S) R59 Titanium Grey (M) U17

Sterling Silver (M) U25

White Solid (S) W32White Pearl (P) W54Black Mica (M) X08

ULKOVÄRIT

Malli Club cab Double Cab

Magnum Magnum Magnum Instyle

Verhoilumateriaali ja -väri
Tummanharmaa kangas g g

0

Musta nahka 0 0
g

Ulkovärit

1 Quartz Brown (M) C06 g g g

2 Impulse Blue (M)  D23 g g g

3 Earth Green (M F27 g g g

4 Red Solid (S) R59 g g g

5 Titanium Grey (M) U17 g g g

6 Sterling Silver (M) U25 g g g

7 White Solid (S) W32 g g g

8 White Pearl (P) W54 g g g

9 Black Mica (M)  X08 g g g
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Varusteita

Astinlauta: putkimallinen Astinlauta: tasomallinenSadetunnistin

Sähkösäätöiset ulkopeilit sivuvilkuillaKromattu etusäleikkö

Radio/CD-soitin MP3-toistolla ja 
peruutuskameran näytöllä

Wide 2DIN AM/FM CD player

Kromatut ovenkahvat Kromattu 
takaluukun kahva

17" tuuman kevytmetallivanteet 245/65R17 
-renkailla
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VAKIO- & LISÄVARUSTEET
g Vakiovaruste 0 Ei saatavana

Malli Korimalli Club Cab Double Cab Double Cab

Magnum Magnum Magnum Instyle

Turvallisuus Lukkiutumaton ABS-jarrujärjestelmä elektronisella EBD-jarruvoimanjaolla g g g

Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt, matkustajan turvatyynyssä 
poiskytkentämahdollisuus

g g g

Sivuturvatyynyt, sivuturvaverhot ja kuljettajan polviturvatyyny g g g

Etuovissa sisäänrakennetut törmäyssuojat g
0 0

Etu- ja takaovissa sisäänrakennetut törmäyssuojat 0
g g

Lapsilukot takaovissa 0
g g

Lasten turvaistuimien ISOFIX-kiinnityspisteet 0
g g

Esikiristimillä varustetut 3-pisteturvavyöt edessä g g g

Esikiristimillä varustetut turvavyöt 2. rivin istuimissa 0
g g

Turvavyön yläkiinnikkeen korkeussäätö g g g

Ajonestolaite g g g

Aktiivinen ajonvakautus- ja pidonhallinta (ASTC) g g g

Mäkilähtöavustin (HSA) g g g

Perävaunun vakautusjärjestelmä (TSA) g g g

Kaistavahti (LDW) 0
g g

Tuulilasinpyyhkijöiden sadetunnistin g g g

Takalasin lämmitin g g g

Kaksoisäänimerkki g g g

Hätäjarruvalot g g g

Ulkoasu 17-tuuman kevytmetallivanteet 245/65R17-renkailla g g g

Korinvärinen etupuskuri g g g

Alleajosuoja edessä g g g

Astinlaudat: tasomalliset g
0 0

Astinlaudat: putkimalliset 0
g g

Korinväriset lokasuojien levitykset g g g

Sähkösäätöiset, lämmitettävät ja sisääntaittuvat sivupeilit g g g

Kromatut ovenkahvat g g g

Takareunasta saranoidut takaovet g
0 0

Sävylasit g g g

Privacy glass- tummennus takaoven ikkunoissa g g g

Kromattu etusäleikkö g g g

Kiinnityskoukut 6 kpl lavalla g g g

Kromattu takaluukun kahva g g g

Astinlaudalla varustettu takapuskuri g g g

Sisustus 4W-ajotavan valitsin g g g

4WD- toimintonäyttö g g g

Lukittava ja valaistu hansikaslokero g g g

Mukipidike x 2 lattialokerossa g g g

Keskikonsoli kyynärnojalla g g g

Nahkapäällysteinen 3-puolainen monitoimiohjauspyörä audion kaukosäädöllä ja 
vakionopeussäätimellä

g g g

Nahkapäällysteinen vaihteenvalitsin g g g

Valaistu virta-avainpesä g g g

Vaihteenvalitsimet ohjauspyörässä 0 0
g

Kangasverhoillut istuimet g g
0

Nahkaverhoillut istuimet, kuljettajan istuin 6-suuntaisella sähkösäädöllä 0 0
g

Kuljettajan istuimen korkeudensäätö g g g

Monitoiminäyttö ja ajotietokone LCD-näytöllä g g g

Lehtitasku etumatkustajan istuimen selkänojassa 0
g g

Takaistuimen keskikyynärnoja mukipidikkeillä 0
g g

Tukikahvat etuistuimilla g
0 0

Tukikahvat etu- ja takaistuimilla 0
g g

Vaateripustimet takana 0
g g

Kuljettajan puolen häikäisysuoja lippupidikkeellä g g g

Etumatkustajan puolen häikäisysuoja meikkipeilillä g g g

Etuosan valaistus karttavalolla ja aurinkolasitaskulla g g g

Takaosan valaisin g g g
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VAKIO- & LISÄVARUSTEET
g Vakiovaruste 0 Ei saatavana

Malli Korimalli Club Cab Double Cab Double Cab

Magnum Magnum Magnum Instyle

Mukavuus Sähkösäätöiset sivuikkunat g g g

12V pistoke konsolissa g g g

Sisältä avattava polttoainesäiliön kansi g g g

Ohjauspyörän etäisyyden ja korkeuden säätö g g g

Kauko-ohjattava keskuslukitus g g g

Avaimeton järjestelmä 0 0
g

Automaattinen ilmastointi g g
0

Automaattinen kaksialueilmastointi 0 0
g

Raitisilmasuodatin g g g

Vakionopeussäädin nopeudenrajoittimella g g g

PTC-lämmitin g g g

Lämpökanavat takaistuimille 0
g g

Audiojärjestelmä Radio/CD-soitin MP3-toistolla g g g

Navigointijärjestelmä ja 7" näyttö 0 0
g

6 kaiutinta (4 pääkaiutinta, 2 diskanttikaiutinta) g g g

Bluetooth hands-free puhelintoiminto ja USB-pistoke g g g

Kattoantenni g g g

Valot ja näkyvyys Halogeeniajovalot manuaalisella korkeudensäädöllä g g
0

Bi Xenon -ajovalot ja LED-päiväajovalot 0 0
g

Sivuvilkut ulkopeileissä g g g

Etusumuvalot g g g

Takasumuvalo g g g

Lavan takalaitaan integroitu lisäjarruvalo g g g

Ajovalonpesimet g g g

Peruutuskamera g g g
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* Mittaajana Mitsubishi Motors Corporation
** Polttoaineen kulutuksen, CO2-päästöjen ja omamassan arvot ovat arvioita. Tarkat tiedot löytyvät hinnastosta

Tekniset tiedot

Malli

Korimalli CLUB CAB DOUBLE CAB
Vetotapa 4WD 4WD
Vaihteisto 6-vaihteinen manuaali 5-vaihteinen automaatti 6-vaihteinen manuaali
Auto Stop & Go (AS&G) AS&G 0 AS&G

Moottori
Tyyppi 2.4 litran Common Rail välijäähdytetty Turbo Di-D
Päästötaso EURO-5b
Iskutilavuus cc 2442
Suurin teho kW (hv) /rpm 133 (181) / 3,500
Suurin vääntömomentti Nm /rpm 430 / 2,500

Polttoainejärjestelmä
Polttoaine Diesel
Polttoainesäiliön tilavuus litraa 75

Mitat ja massat
Kokonaispituus mm 5195 5205
Kokonaisleveys mm 1815 1815
Kokonaiskorkeus mm 1780 1780
Akseliväli mm 3000 3000
Kuormauskorkeus mm 850 850
Lavan pituus mm 1.850 1.520
Lavan leveys mm 1.470 1.470
Lavan korkeus mm 475 475
Omamassa kg 1.825 1.875
Kokonaismassa kg 2.850 2.910 2.905

Voimansiirto
Kytkin
Välityssuhteet

1. 4,280 3,520 4,280
2. 2,298 2,042 2,298
3. 1,437 1,400 1,437
4. 1,000 1,000 1,000
5. 0,776 0,718 0,776
6. 0,651 0 0,651

Peruutus 3,959 3,224 3,959
Alennusvaihteiston välityssuhde, nopea 1,000 1,000 1,000
Alennusvaihteiston välityssuhde, hidas 2,566 2,566 2,566
Vetopyörästön välityssuhde 3,692 3,917 3,692

Suorituskyky
Huippunopeus* km / h 179 177 179
Kääntösäde m 5,9 5,9
Vetokyky (jarrullinen perävaunu) kg 3.000 3.100
Vetokyky (jarruton perävaunu) kg 750 750
Kantavuus kg 1.010 1.030 1.035

Kulutus ja päästöt
Polttoaineen kulutus, yhdistetty litraa/100km 6,4 7,2 6,4
CO2**, yhdistetty (g/km) 169 189 169

Jousitus
edessä Erillisjousitus, kierrejouset
takana Lehtijouset

Jarrut
edessä 16" jäähdytetyt levyjarrut
takana 16" rumpujarrut

Renkaat ja vanteet
Renkaat 245/65R17
Vanteet 17" kevytmetallivanteet

Maasto-ominaisuudet
Kohtauskulma astetta 30
Ylityskulma astetta 24
Jättökulma astetta 22
Kallistuskulma astetta 45
Maavara mm 205
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Tekniset tiedot

Kaikki mitat millimetrejä.
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Mitsubishi Suomi Facebookissa
Facebook-sivultamme löydät Mitsubishin fanit, uusimmat uutiset ja päivitykset.  
Voit lisäksi tuoda oman äänesi kuuluviin ja osallistua keskusteluihin.
Mukaan pääset helposti suunnistamalla oheiseen osoitteeseen.
Nähdään Facebookissa!

Varustelu saattaa vaihdella markkina-alueiden mukaan.Esite painettu kansainvälisenä 
yhteispainatuksena, kuvissa esiintyvät mallit saattavat poiketa Suomessa myytävistä 
malleista. Varmista yksityiskohdat paikalliselta Mitsubishi-jälleenmyyjältäsi. Kaikki 
oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta varataan. 

Delta Motor Group Oy
www.mitsubishi.fi
07/2015

MITSUBISHIN 5 VUODEN TAKUU
Kaikille uusille Mitsubishi-autoille myönnetään 5 vuoden /
100 000 kilometrin tekninen takuu. Korin puhkiruostumatto-
muustakuu on voimassa 12 vuotta ensirekisteröintipäivästä lukien.
Maalitakuu on samanmittainen kuin auton tekninen takuu. Matkan-
ne turvaksi tarjoamme myös veloituksetta markkinoiden parhaan
ajoturvajärjestelmän, Mitsubishi MAP:n.

MAP-AJOTURVA 5 VUODEKSI
Me luotamme Mitsubishi-laatuun ja tarjoamme 
suojaksenne ainutlaatuisen Mitsubishi MAP-
ajoturvan, joka on voimassa 30 Euroopan 
maassa. Mikäli autoonne tulee tekninen häiriö, 
autonne joutuu ilkivallan kohteeksi tai joudutte 

onnettomuuteen, apunanne on MAP-ajoturva. Se palvelee 7 päivää 
viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa asiakkaan omalla äidinkielellä. 
MAP-ohjekirja löytyy auton asiakirjakotelosta.
 
AMMATTITAITOINEN HUOLTO ON OSA AUTON HYVÄÄ ELÄMÄÄ
Noin 2500 koulutettua ja Mitsubishi Motorsin valtuuttamaa huolto-
pistettä on palveluksessanne Euroopassa.
 
AMMATTITAITOISTA HUOLTOA
Myös uudet autot vaativat, etenkin Suomen haastavissa 
olosuhteissa, määräajoin suoritettuja huoltotoimenpiteitä. Ne eivät 
ole tärkeitä vain auton teknisen toimivuuden vuoksi, vaan myös 
auton turvallisuuden varmistamiseksi. Vain valtuutetuilla Mitsubishi-
huoltokorjaamoilla on Mitsubishi-autoihin sopivat testilaitteistot, 
joiden avulla auton moottori ja tekniset järjestelmät saadaan 
tarkistettua.
 
MITSUBISHI MOTORS GENUINE PARTS
Mitsubishi Motorsin valmistamat ja valtuutettujen huoltopisteiden 
markkinoimat huolto-osat on suunniteltu Mitsubishin korkeiden laa-
tustandardien mukaisesti. Auto koostuu tuhansista osista, joita voi-
daan jäljitellä ulkonäöllisesti. Jäljitelmien materiaalit ja koko tuotan-
toketjun toimintakriteerit eivät ole välttämättä samaa tasoa 
alkuperäisten osien kanssa.
 
DRIVESTYLE
Mitsubishi Motors -lisävarusteet on suunniteltu Mitsubishianne var-
ten. Ne tekevät omasta Mitsubishistanne toiveiden mukaisen ja yk-
silöllisen.

AUTOJEN KIERRÄTYS
Yhteinen velvollisuutemme on pitää huolta ympäristöstä.
Ajoneuvon viimeinen omistaja on oikeutettu luovuttamaan romuajo-
neuvon veloituksetta mihin tahansa Suomen autokierrätyksen val-
tuutettuun vastaanottopisteeseen. Vastaanottopisteessä autosta 
kirjoitetaan romutustodistus, jolloin autoon liittyvät velvoitteet lop-
puvat ja auto poistetaan rekisteristä. Lainsäädännön mukaan auton 
viimeisellä omistajalla on velvollisuus toimittaa romuauto tuottaja-
vastuun piiriin kuuluvaan vastaanottopisteeseen.

EU:n romuajoneuvodirektiivi edellyttää, että tuottajavastuuta sovel-
letaan välittömästi 1.7.2002 jälkeen myytyihin autoihin ja ennen ky-
seistä ajankohtaa myytyihin autoihin 1.1.2007 alkaen. Suomessa 
ilmainen romuajoneuvojen vastaanotto kohdistetaan myös ennen 
1.7.2002 käyttöönotettuihin henkilö- ja pakettiautoihin 1.9.2004 al-
kaen.
 

www.facebook.com/mitsubishisuomi
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