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Vyjet na vrcholek hory nemusí nutně znamenat, že všechno vaše 

těžké vybavení musí zůstat na jejím úpatí. A převážení objemného, 

těžkého nákladu vám rozhodně nezabrání vzít to zkratkou přes to 

rozblácené pole, že ne?

Model L200 staví na obrovském úspěchu svého předchůdce a nově 

definuje možnosti vozu typu pick-up. Vyladili jsme ho, zlepšili 

jsme výkon jeho motoru i jeho ovladatelnost. Ale to pravé potěšení 

přinášejí jeho dynamické křivky a luxusní prostor. Objevení 

tajemství nespoutané síly a výkonu nemusí nutně znamenat, že vůz 

nemůže také neobyčejně dobře vypadat.

VEZMĚTE SI VŠE POTŘEBNÉ S SEBOU
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Svalnatý a houževnatý. Společnost Mitsubishi pozvedla pick-up na 

zcela novou úroveň pro dnešní svět, kde je image tak důležitá. 

Dnes má tento pick-up výrazný styl spojující v sobě kvalitu a 

spolehlivost. Plynulé křivky od přídě k zádi obalují silnou a 

bytelnou konstrukci L200.

 

Výrazně nižší boční linie karoserie znamená dynamický vzhled s 

velkou světlou výškou vhodnou do terénu všeho druhu. Velká, 

elektricky sklopná zrcátka na dveřích byla navržena tak, aby byl 

minimalizován jízdní odpor, a přitom byla stále zaručena 

viditelnost, kterou potřebujete, když máte vzadu plný náklad.

Model L200 je proto ztělesněním sportovního užitkového 

nákladního vozu, který v sobě spojuje pohodlí a terénní dovednosti 

vozů typu SUV s užitnými vlastnostmi skutečného pick-upu.

 

OBJEVTE PŘEKRÁSNOU PŘÍRODU
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ELEKTRICKY OVLÁDANÉ ZADNÍ OKNO  
S BEZPEČNOSTNÍ FUNKCÍ

Plně stahovatelné zadní elektricky ovládané okno 

omezuje turbulence vzduchu při vyšších rychlostech a 

zlepšuje větrání kabiny. Funkce ochrany proti 

přiskřípnutí brání oknu v zavření, pokud se mu do cesty 

něco postaví, třeba vaše ruka.
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STÁLE JE TO PICK-UP
Udělejte si pohodlí. Kabina vozu L200 vám poskytne optimální pohodlí při jízdě i 

kontrolu nad vozidlem. V interiéru se odráží dynamický exteriér s přístrojovou deskou 

obsahující stylové kovové prvky. Styl však zde rozhodně nejde na úkor praktičnosti. 

Všechny informace palubního počítače vozu L200 se jasně zobrazují a jsou snadno 

čitelné. Blízko po ruce je také spínač zadního stahovatelného okna a elektrická zásuvka 

12V – ideální pro nabíjení vašeho mobilního telefonu. Nakonec můžete díky systému  

CD/MP3 své cesty vylepšit příjemnou hudbou, kterou si můžete užívat z reproduktorů 

integrovaných do dveří.

POTĚŠENÍ Z OTEVŘENÉHO PROSTORU
Vyjeďte si ve velkém stylu. Objevujte zvlněné krajiny, široce rozevřená údolí, těsné 

průsmyky, přeplněné jednosměrky, to vše s dostatečným prostorem pro natažení nohou. 

Model L200 Double Cab nabízí největší vnitřní prostor ve své třídě. Konstrukce a kvalita 

sedadel byla zlepšena tak, aby bylo zaručeno, že si řidič i spolucestující užijí nejvyšší 

míru pohodlné jízdy.

 

Vzadu je možné sklopit prostornou střední loketní opěrku, ve které se skrývá praktická 

dvojice držáků nápojů. Vůz L200 je také vybaven mnoha praktickými drobnostmi, jako je 

sklápěcí přihrádka na sluneční brýle a držák na litrové lahve ve dveřích. Díky tomu 

budete mít vše, co byste mohli při své cestě potřebovat, vždy na dosah ruky.

 

Dvoudveřová verze Club Cab se také pyšní velkým a prostorným interiérem. Je vybavena 

dvěma sklopnými nouzovými sedadly a tajnou schránkou pod sedadlem pro uložení 

cenností, která je naprosto skvělá, když dostanete chuť vydat se za nečekaným 

dobrodružstvím.

 

VÍCEREŽIMOVÝ INFORMAČNÍ DISPLEJ

Palubní počítač poskytuje všechny důležité informace o vaší cestě. Navíc se zde 

zobrazuje i průměrná rychlost, spotřeba paliva, kompas, hodiny a vnější teplota.
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PRUDKÉ ZATÁČKY V POHODĚ

Model L200 má sice zvýšený výkon, mohutnou nosnost a velký, prostorný interiér, přesto 

se společnosti Mitsubishi podařilo, aby vůz L200 měl nejmenší poloměr otáčení ve své 

třídě – pouhých 5,9 metru. Je tomu tak zejména díky novému hřebenovému systému řízení, 

který poskytuje řidiči mnohem lepší reakci při jízdě po silnici i v terénu. Takže teď pro 

vás bude i ten nejnáročnější terén s plným zatížením a prudkými zatáčkami pouhým 

lehkým procvičením rukou.

VYLEPŠENÉ ZAVĚŠENÍ

Vylepšené zavěšení přední nápravy s dvojitými trojúhelníkovými rameny zajišťuje lepší 

stabilitu při jízdě po silnici i v terénu. Je doprovázeno zadní tuhou nápravou s 

vícestupňovými listovými pery, které dobře snášejí hrubé zacházení při převozu těžkého 

nákladu.

VÝKON MUSÍ BÝT DOPROVÁZEN ZODPOVĚDNOSTÍ 
Na výběr jsou dva motory. Pokročilý 

motor 2.5 DI-D s výkonem 100 kW  

a točivým momentem 314 Nm nebo 

nový, vysoce výkonný motor.  

Tento motor Mitsubishi o objemu 

2.5 DI-D se systémem vstřikování 

Common Rail se pyšní zvýšeným 

výkonem a točivým momentem, a to 

131 kW a 400 Nm.

131 kW(178k)/
3750 ot/min

100 kW(136k)/
4000 ot/min

400Nm/2000-2850 ot/min

314Nm/2000 ot/min

2.5 DI-D 131 kW 2.5 DI-D 100 kW
Otáčky motoru (ot/min) Otáčky motoru (ot/min)

Vý
ko

n 
(k

W
)

Vý
ko

n 
(k

W
)

To
či

vý
 m

om
en

t 
(N

m
)

To
či

vý
 m

om
en

t 
(N

m
)

5,9m
POLOMĚR OTÁČENÍ



C/D LOCK

C/D LOCK

C/D LOCK

C/D LOCK

8 9

VÍCEREŽIMOVÉ ABS S EBD

Antiblokovací brzdový systém vozu 

L200 v kombinaci s elektronickým 

rozdělením brzdného účinku zajišťuje 

rovnoměrné a efektivní rozdělení 

brzdného výkonu na jednotlivá kola 

bez ohledu na to, kolik lidí cestuje 

uvnitř i bez ohledu na velikost 

nákladu a povrch silnice. Tak je vám k 

dispozici maximální brzdný výkon a 

jízdní stabilita.

M-ASTC

Systém aktivní kontroly stability a trakce 

je systém, který nezávisle reguluje 

brzdnou sílu působící na jednotlivá kola 

při zatáčení tak, aby byla v případě 

potřeby zajištěna vynikající stabilita 

vozidla. Také umožňuje, aby si vůz L200 

udržel optimální trakci za všech 

podmínek, na silnici i mimo ni. Brání 

prokluzování pneumatik na kluzkých 

površích a minimalizuje riziko vybočení 

vozidla způsobeného přílišnou akcelerací 

v zatáčkách.

NOUZOVÝ BRZDOVÝ ASISTENT EBA

Při nouzovém brzdění vám funkce nouzového brzdového asistenta umožní zastavit s vozidlem rychleji, čímž 

pomáhá předcházet nebezpečným situacím. Když rychle sešlápneme brzdový pedál, senzor zaznamená náhlou 

sílu vyvinutou na brzdový pedál a aktivuje nouzového brzdového asistenta, čímž zvýší brzdnou sílu, abyste 

s vozidlem zastavili co nejrychleji.

4HLC (STANDARDNÍ ROZSAH 4WD SE 
ZAMKNUTÝM MEZINÁPRAVOVÝM 
DIFERENCIÁLEM)
Díky rovnoměrnému rozdělení výkonu 

mezi přední a zadní kola vás tento 

režim může snadno vytáhnout i z 

náročného terénu s málo přilnavým 

povrchem.

4LLC (REDUKOVANÝ ROZSAH 4WD  
SE ZAMKNUTÝM MEZINÁPRAVOVÝM 
DIFERENCIÁLEM)
Redukovaný rozsah maximalizuje 

výkon při nízkých otáčkách pro jízdu 

do prudkého svahu nebo pro vyjetí z 

nepříjemných situací jako je bláto 

nebo hluboký sníh.

2H (STANDARDNÍ ROZSAH 2WD)
Ideální pro jízdu po městě a na 

dálnici. Tento režim pohonu zadních 

kol zajišťuje výjimečně tichý provoz 

s plynulými jízdními vlastnostmi pro 

jízdu po silnici.

4H (STANDARDNÍ ROZSAH 4WD)
Pohon čtyř kol řízený pomocí 

mezinápravového diferenciálu s 

viskózní spojkou poskytuje 

dostatečnou trakci při měnících se 

podmínkách na silnici a měnícím se 

povrchu. Obvykle je točivý moment 

rozdělen v poměru 50:50, ale v reakci 

na prokluzování kola se tento poměr 

může změnit.

V srdci modelu L200 se skrývá hříšný smysl pro dobrodružství. Naložte přátele a surfy při prvních náznacích příznivého větru nebo se prostě 

jen vydejte na průzkum. Vůz L200 nabízí skutečně propracovaný systém permanentního pohonu čtyř kol navržený tak, aby zvládnul jakýkoliv 

povrch nebo terén, se kterým se můžete na svých cestách setkat. Systém Super Select 4WD umožňuje přepínat mezi pohonem dvou a čtyř kol při 

rychlostech až 100 km/h a pokud se skutečně dostanete do potíží, je možné aktivovat uzávěrku mezinápravového diferenciálu tak, aby byl 

přiváděn plný točivý moment na všechna čtyři kola. Díky svému unikátnímu systému Super Select 4WD je vůz L200 jediným pick-upem, který 

umožňuje jet s pohonem čtyř kol při jakékoliv rychlosti, na jakémkoliv povrchu, kdekoliv.

SUPER SELECT 4WD

AIRBAGY

BEZPEČNÁ JÍZDA ZA SUCHA I ZA MOKRA 
Bezpečnost vozu L200 patří k nejlepším ve své třídě a ne nadarmo byl tento vůz oceněn čtyřmi hvězdičkami za 

ochranu dospělých cestujících v nárazových zkouškách Euro NCAP realizovaných v roce 2008. Jedná se o jeden 

z mála vozů v kategorii pick-up vybavený systémem aktivní kontroly stability a trakce (M-ASTC). Tento 

moderní systém nezávisle přibrzďuje a přivádí výkon na každé jednotlivé kolo tak, aby byla zachována trakce i 

v prudkých zatáčkách nebo při rozjezdu na blátě. Uvnitř kabiny se nachází sklopný volant, bezpečnostní 

brzdový pedál, dva přední airbagy se spínačem odpojení airbagu spolujezdce a rovněž i boční a stropní airbagy 

zajišťující, že budete připraveni i na situace mimo vaši bezprostřední kontrolu. Podvozek s žebřinovým rámem 

byl kompletně přepracován v souladu s technologií RISE (karoserie s vyšší odolností proti nárazu) a nabízí 

teď zlepšenou tuhost i trvanlivost. Přední deformační zóny pohlcují energii nárazu, zatímco výztuhy udržují 

hlavní konstrukci a chrání cestující před jakýmkoliv přímým nárazem.

*Podrobnosti k výsledku modelu Mitsubishi L200 Double Cab 2.5 DI-D Intense najdete na domovské stránce organizace 

Euro NCAP.

 

 

ÚPLNÉ ZASTAVENÍ

ÚPLNÉ ZASTAVENÍ

ÚPLNÉ ZASTAVENÍ

POUŽITÍ BRZD
 

POUŽITÍ BRZD
 

POUŽITÍ BRZD
 

A POUZE ŘIDIČ S EBD

B S CESTUJÍCÍMI A NÁKLADEM S EBD

C S CESTUJÍCÍMI A NÁKLADEM BEZ EBD



Vůz L200 může převážet náklad o hmotnosti necelé jedné tuny, 

táhnout přívěs o celkové hmotnosti 2,7 tuny a nabízí prostor pro 

pohodlné uložení standardní europalety. A přesto se může pyšnit 

nejkompaktnějšími rozměry ve své třídě, které mu zajišťují 

výjimečnou manévrovatelnost a snadné parkování.

Nákladní prostor vozidla je vyroben ze dvou vrstev pozinkované 

oceli a 12letá záruka na prorezivění zaručuje, že vůz L200 bude 

připraven plnit své úkoly po mnoho následujících let, a to bez 

ohledu na to, jak náročná práce to bude.

PRO VŠECHNO, CO POTŘEBUJETE NALOŽIT 
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VÝBĚR ÚROVNĚ VÝBAVY

CLUB CAB
INVITE+

Klíčová výbava
 Airbag řidiče a airbag spolujezdce 
s možností deaktivace

 ABS (antiblokovací brzdový systém) 
s EBD (elektronický systém 
rozdělení brzdného účinku)

 Uzávěrka zadního diferenciálu

 Centrální zamykání s dálkovým 
ovládáním

 Elektricky ovládaná přední okna

 Manuální klimatizace

 Výškově nastavitelné sedadlo 
řidiče

 Pohon 4WD - systém Easy Select



12 13

VÝBĚR ÚROVNĚ VÝBAVY

DOUBLE CAB 
INVITE+

Klíčová výbava
 Airbag řidiče a airbag spolujezdce 
s možností deaktivace

 ABS (antiblokovací brzdový systém) 
s EBD (elektronický systém 
rozdělení brzdného účinku)

 Pohon 4WD - systém Easy Select

 Uzávěrka zadního diferenciálu

 Centrální zamykání s dálkovým 
ovládáním

 Manuální klimatizace

 Elektricky ovládaná přední a zadní 
okna



DOUBLE CAB 
INTENSE+

Klíčová výbava
Intense+ (navíc oproti Invite+)
 Boční a okenní airbagy vpředu a 
vzadu

 M-ASTC - systém aktivní regulace 
stability a trakce

 Pohon 4WD - systém Super Select

 Zadní diferenciál se zvýšenou 
svorností (L.S.D.)

 Světelný senzor a dešťový senzor

 Tempomat

 17” slitinové disky kol + pneu 
245/65 R17

 Automatická klimatizace

VÝBĚR ÚROVNĚ VÝBAVY
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Poznámka: Skutečné barvy se mohou mírně lišit od barev zde uvedených vzhledem k technickým omezením tisku. 
Skutečné barvy si můžete prohlédnout u svého místního prodejce/distributora vozů Mitsubishi.

 K dispozici    - Není k dispozici    (M) Metalická   (P) Perleťová   (S) Standardní

14 15

Verze Club Cab Double Cab

Výbava INVITE+ INVITE+ INTENSE+

Obložení interiéru Černá a šedá Černá a šedá Černá a šedá

Barvy exteriéru
1 Cosmos Black (P) X08 � � �

2 Eisen Grey (P) A02 � � �

3 Starlight Silver (M) A66 � � �

4 Polar White (S) W32 � � �

5 Aztec Red (S) R59 � � �

6 Granite Brown (M) C06 � �
�

7 Sapphire Blue (P) T64 � � �

Sedadla Černá a světlešedá látka Černá a světlešedá látka Černá a tmavěšedá látka

Obložení dveří Šedý plast Šedý plast Šedý plast

VÝBĚR BARVY KAROSERIE A MATERIÁLU SEDADEL

Polar White (S)Starlight Silver (M)Eisen Grey (P)Cosmos Black (P)

Sapphire Blue (P)Granite Brown (M)Aztec Red (S)

Černá a šedá látka Černá látka 



  Standardní  � Volitelná  - Není k dispozici

Verze Club Cab Double Cab

INVITE+ INVITE+ INTENSE+

Bezpečnost a
zabezpečení 

Kotoučové brzdy 16” na předních kolech � � �

Bubnové brzdy 11,6” na zadních kolech � � �

Bezpečnostní brzdový pedál a sloupek řízení � � �

Elektronický imobilizér � � �

Systém manuálního nastavení sklonu světlometů � � �

Přední dveře s výztužnými tyčemi �
� �

Přední a zadní dveře s výztužnými tyčemi �
� �

Vyhřívání zadního okna s funkcí časovače � � �

Senzor automatického rozsvěcení světel a dešťový senzor � �
�

Přídavné brzdové světlo na zadním čele � � �

Dvoufázové čelní airbagy řidiče a jeho spolujezdce 

(se spínačem deaktivace pro spolujezdce)
� � �

Boční airbagy řidiče a jeho spolujezdce � �
�

Hlavové (okenní) airbagy pro sedadla první a druhé řady � �
�

Dětská pojistka zadních dveří �
� �

Přední tříbodové bezpečnostní pásy ELR s omezovači síly a předpínači x2 � � �

Výškově nastavitelné ukotvení předních bezpečnostních pásů � � �

Systém uchycení dětské bezpečnostní sedačky ISOFIX (pro sedadla druhé řady) x2 �
� �

Tříbodový bezpečnostní pás ELR/ALR na zadních vnějších sedadlech x2 �
� �

Tříbodový bezpečnostní pás ELR na zadním prostředním sedadle x1 �
� �

Tříbodový bezpečnostní pás ELR na zadních sedadlech x2 �
� �

Vícerežimový protiblokovací brzdový systém (ABS) a elektronický systém rozdělení 

brzdného účinku (EBD)
� � �

Systém aktivního řízení stability a trakce (M-ASTC) a nouzový brzdový asistent (EBA) � �
�

Exteriér Disky kol z ocele 16” + pneumatiky 205/80 R16 RF + ocelové rezervní kolo � �
�

Disky kol z lehkých slitin 17” + pneumatiky 245/65 R17 + lité rezervní kolo � �
�

Chromovaná mřížka chladiče � � �

Černé vnější kliky dveří � �
�

Chromované vnější kliky dveří � �
�

Černá vnější zpětná zrcátka s ručním ovládáním a konvexním sklem � �
�

Chromovaná elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka s vyhříváním a funkcí sklápění � �
�

Rozšířené lemy blatníků v barvě karoserie � �
�

Přední stěrače s proměnným cyklovačem a ostřikovači � � �

Přední nárazník v barvě karoserie � � �

Přední spodní kryt motoru � � �

Bezpečnostní laminované čelní sklo � � �

Tónovaná skla zelené barvy � � �

Ztmavená zadní skla od B-sloupků � �
�

Klika dveří nákladového prostoru v barvě karoserie � � �

Střešní anténa � � �

Boční ochranné lišty v barvě karoserie � � �

Boční prahové stupačky � �
�

Zadní nárazník se stupačkou � �
�

Interiér Uretanový volant 4paprskový � �
�

Kůží obšitý multifunkční volant 3paprskový s dálkovým ovládáním pro audiosystém a 

tempomat
� �

�

Kůží obšitá hlavice řadicí páky a páka rozdělovací převodovky � �
�

Středový panel palubní desky stříbrné barvy � �
�

Uzamykatelná odkládací schránka před spolujezdcem s osvětlením � � �

Spínací skříňka zapalování s osvětlením � � �

Odkládací prostor v horní části palubní desky s krytem (1,5 DIN) � �
�

Podlahová konzola s úložným prostorem a víkem � � �

Úložný prostor se stříbrným víkem v přední části podlahové konzoly � �
�

Podsvícený sdružený ukazatel s obložením � �
�

Podsvícený sdružený ukazatel s obložením a reostatem � �
�

Středový informační displej (čas, datum, audiosystém, vnější teplota, kompas, výškoměr, 

tlakoměr, průměrná rychlost, spotřeba paliva a dojezdová vzdálenost) 
� �

�

Varovná kontrolka a bzučák nedovřených dveří � � �

Signalizace pohonu 2WD/4WD � � �

Stropní digitální hodiny � �
�

Černé vnitřní kliky dveří � �
�

Chromované vnitřní kliky dveří � �
�

Panel elektrického ovládání oken na předních a zadních dveřích ve stříbrné barvě � �
�

Věšák na oděvy (zadní na levé straně) � � �

STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA



  Standardní  � Volitelná  - Není k dispozici
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Verze Club Cab Double Cab

INVITE+ INVITE+ INTENSE+

Interiér Sklopné pomocné madlo x3 � � �

Protisluneční clona x2 s držákem lístků (na straně řidiče) a kosmetickým zrcátkem s 

krytkou (na straně spolujezdce)
� � �

Pomocná opěrka levé nohy na straně řidiče � � �

Odkládací schránka pod sedadlem spolujezdce � �
�

Pohodlí Hřebenové řízení s posilovačem � � �

Výškově nastavitelný volant � � �

Uzávěr palivové nádrže s dálkovým otevíráním z místa řidiče � � �

Elektrická zásuvka 12V ve středové konzole x1 � � �

Držáky nápojů pro přední sedadla x2 � � �

Středový panel se spodním podsvícením � � �

Popelník s osvětlením � � �

Zapalovač cigaret ve spodní části palubní desky � � �

Odkládací prostor v předních dveřích na obou stranách a držák na lahve � � �

Držák na lahve v zadních dveřích �
� �

Kapsa na zadní straně opěradla (předního spolujezdce) �
� �

Zadní středová loketní opěrka s držákem nápojů �
� �

Elektricky ovládaná okna vpředu s ochranou proti přiskřípnutí �
� �

Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu s ochranou proti přiskřípnutí �
� �

Elektricky ovládané okénko nákladového prostoru s funkcí proti přivření � �
�

Manuální klimatizace � �
�

Automatická klimatizace � �
�

Výdechy topení pro zadní sedadla �
� �

Tempomat � �
�

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním � � �

Osvětlení interiéru s bodovým světlem a schránkou na brýle �
� �

Audio a
komunikace

Příprava na montáž autorádia (2 reproduktory) �
� �

Příprava na montáž autorádia (4 reproduktory) �
�

�

Rádio LW/MW/FM s CD/MP3 přehrávačem a 6 reproduktory � �
�

Pomocný vstup AUX (audio) � �
�

Světlo a 
viditelnost

Čiré projektorové halogenové světlomety � � �

Zadní mlhové světlo � � �

Vnitřní zpětné zrcátko s polohami den/noc � � �

Osvětlení vnitřního prostoru � � �

Vnitřní osvětlení na dveřích � � �

Přední mlhová světla � �
�

STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA



 K dispozici - Není k dispozici            
*1 DI-D (vznětový motor s přímým vstřikováním) 
*2 Hodnoty zrychlení, spotřeby paliva, emisí CO2 a pohotovostní hmotnosti se mění v závislosti na úrovni výbavy
*3 Měřeno společností Mitsubishi Motors Corporation

2.5 DI-D 2.5 DI-D

100 kW
*1

131 kW
*1

 

pětistupňová manuální pětistupňová manuální

Club Cab 
INVITE+ �

�

Double Cab
INVITE+ �

�

INTENSE+ �
�

Typ 2,5 litru přeplňovaný motor Common-Rail s mezichladičem DI-D
*1

motoru 4válcový se 4ventily na válec

Úroveň emisí EURO 5

Celkový zdvihový objem ccm 2477

Max. výkon (EEC čistý) kW(k)/ot/min. 100 (136) / 4 000 131 (178) / 3 750

Max. točivý moment (EEC čistý) 

 Nm/ot/min.
314 / 2 000 400 / 2 000 - 2 850

Palivová soustava
Typ paliva Motorová nafta (DIN EN 590)

Objem palivové nádrže  l 75

Přenos hnací síly
Spojka Suchá jednokotoučová

Převodový poměr

1. stupeň 4,313

2. stupeň 2,330

3. stupeň 1,436

4. stupeň 1,000

5. stupeň 0,789

Zpátečka 4,220

Poměr rozdělovací  

převodovky - vysoký

1,000

Poměr rozdělovací  

převodovky - nízký

1,900

Koncový převod 3,917

Výkon
Zrychlení

*2
 (0-100 km/h) s 15,0 12,1

Max. rychlost
*3

  km/h 167 179

Spotřeba paliva (1999/100/EG)
*2

Městský cyklus l/100 km 8,9 - 9,1 9,1

Mimoměstský cyklus l/100 km 6,8 - 7,0 7,0

Kombinovaný cyklus l/100 km 7,5 - 7,7 7,7

CO2

*2
 Kombinovaná g/km 199 - 204 204

Max. přípustná hmotnost brzděného 

přívěsu kg
2700

Max. přípustná hmotnost nebrzděného 

přívěsu kg
750

Zavěšení
Přední náprava Nezávislé s příčným trojúhelníkovým ramenem, vinuté pružiny

Zadní Tuhé, eliptické listové pružiny, typ nad nápravou

Brzdy
Přední 16” větrané kotoučové

Zadní 11,6” bubnové s náběžnou a úběžnou čelistí

Hmotnosti
Provozní hmotnost

*2
 kg 1 875 - 2 075 1 995 - 2 075

Celková hmotnost vozidla kg 2850 2850

Užitečné zatížení
*2

 kg 850 - 1 050 850 - 930

Jízda v terénu
Přední nájezdový úhel  

(Club Cab/Double Cab) stupně
32,7° / 32,7° - / 33,4°

Přejezdový úhel  

(Club Cab/Double Cab) stupně
26,3° / 26,3° - / 23,8°

Zadní nájezdový úhel  

(Club Cab/Double Cab) stupně
24,4° / 24,7° - / 20,9°

Minimální světlá výška mm 200 / 200 - / 205

Brodivost mm 500 500

TECHNICKÉ SPECIFIKACE



6

10

12

2 41 3

9

7 8

5

11

18 19

Všechny údaje uvedeny v milimetrech.       *Se zadním nárazníkem

** Se zadní ochrannou tyčí       () S rozšířenými blatníky

Všechny údaje uvedeny v milimetrech.      

* Bez zadního nárazníku s krátkou korbou    ** S prodlouženou korbou  

*** Se zadním nárazníkem a prodlouženou korbou       () S rozšířenými blatníky

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY

1. Vícerežimový informační displej

2. Tempomat

3. Elektricky ovládané zadní okno s bezpečnostní funkcí

4. Přihrádka na brýle

5. Automatická klimatizace

6. Přední mlhová světla

7. Elektricky sklopná zpětná zrcátka

8. 17” slitinová kola

9. Třetí brzdové světlo

10. Zadní nárazník se stupačkou

11. Boční prahové stupačky

12. Čelní, boční a okenní airbagy

Club Cab Double Cab

SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ROZMĚRŮ

1750

(1815)

1750

(1815)

1505

(1520)

1505

(1520)

795 3000 1325
795 3000 1210/1390**

1465***

1325/1505**

5005*/5185**/5260***

1805

1400*
5120/5195*

1500

(1515)
1500

(1515)

200 200(205) (205)

1
4

7
0

1
7

7
5

/
1

7
9

0
*
*

(1
7

8
0

)

1
0

8
54

6
0

4
0

5

4
6

0
*
*

1
7

7
5

1
7

8
0

*
*
*

1
0

8
5

1
4

7
0



Neustále analyzujeme potřeby trhu a rychle reagujeme na 

očekávání našich zákazníků. Naším cílem je dosáhnout sou-

ladu mezi jednotlivci, společností, Zemí a automobily, které 

vyrábíme. Zavázali jsme se, že světu poskytneme potěšení z jízdy, 

uklidňující bezpečnost a zodpovědnost k životnímu prostředí.

NOVÁTORSKÝ ELEKTOROMOBIL MITSUBISHI

RECYKLACE STARÝCH VOZIDEL
Ochrana životního prostředí je pro nás samozřejmostí. Společnost 
Mitsubishi Motors navrhuje a vyrábí vysoce kvalitní vozidla a je-
jich součásti s cílem poskytnout svým zákazníkům motorová vo-
zidla s dlouhou životností a vynikající služby tak, aby bylo možné 
zachovat optimální provozní stav vozidla. Chováme velkou úctu k 
životnímu prostředí a využíváme materiály, které mohou být po 
skončení životnosti vašeho vozu Mitsubishi recyklovány a znovu 
použity. Po skončení životnosti vezmeme váš vůz zpět a recyklujeme 
jej způsobem příznivým k životnímu prostředí v souladu se směrnicí 
EU o vozidlech na konci životnosti a zároveň v souladu se všemi 
platnými zákonnými opatřeními.

Veškerá vozidla společnosti Mitsubishi Motors (do celkové hmot-
nosti 3,5 t), bez ohledu na datum prodeje, budou od posledního ma-
jitele bezplatně odebrána na některém z určených sběrných míst, 
ovšem za podmínky, že vozidlo bude zahrnovat všechny hlavní 
součásti a nebude obsahovat odpad. K dispozici je síť sběrných míst 
přijímajících vozidla společnosti Mitsubishi Motors na konci je-
jich životnosti, což zaručuje, že váš vůz bude recyklován způsobem 
ohleduplným k životnímu prostředí. Možnosti pro recyklaci vozidel 
a jejich komponentů jsou v současné době neustále vyhodnocovány a 
zlepšovány, s cílem dosáhnout v budoucnosti ještě vyššího procenta 
recyklovatelnosti.

Další podrobnosti najdete na adrese www.mitsubishi-motors.cz/sk. 

BEZSTAROSTNÝ PROVOZ
Více než 2 500 autorizovaných servisních míst Mitsubishi Motors 
po celé Evropě je připraveno vám pomoci, bez ohledu na to, kde se 
právě nacházíte.

PROFESIONÁLNÍ SERVIS
Každý nový vůz potřebuje pravidelnou údržbu a servis, abyste se vždy 
dostali tam, kam potřebujete a hlavně, aby byla zaručena bezpečnost 
vaše i vašich spolujezdců. Potřebnou péči jsou připraveni zajistit 
vyškolení profesionálové - MITSUBISHI AUTORIZOVANÝ SERVIS s 
využitím speciální diagnostické techniky a originálních náhrad-
ních dílů Mitsubishi Motors. Zajistí tak maximální životnost a 
spolehlivost vašeho vozu. S vašimi požadavky se můžete obrátit 24 
hodin denně z domova i z kanceláře na MITSUBISHI ONLINE SERVIS 
(www.mitsubishi-motors.cz/sk).

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY MITSUBISHI MOTORS
I ta nejmenší technická závada může být příčinou nehody. Proto 
byly všechny originální náhradní díly Mitsubishi Motors vyvinuty a 
přezkoušeny podle přísných norem kvality. Doporučujeme používat 
originální náhradní díly Mitsubishi Motors, aby byla zachována in-
tegrita a bezpečnost vašeho vozu i vašich spolujezdců. Originál-
ní náhradní díly Mitsubishi Motors jsou k dispozici u všech au-
torizovaných opravců Mitsubishi. Jsme pyšní na to, že se pravidelně 
umisťujeme na předních místech žebříčků kvality poprodejních 
služeb.

ZÁRUKA JE SAMOZŘEJMOSTÍ
Všechna nová vozidla Mitsubishi se standardně dodávají se základ-
ní tříletou zárukou, maximálně však do ujetí 100 000 km, podle 
toho, který stav nastane dříve. První dva roky se však na vozidlo 
vztahuje záruka bez omezení počtu najetých kilometrů. Záruka na 
prorezavění karoserie zahrnuje proděravění karoserie v důsledku 
koroze po dobu prvních 12 let. Statistiky spolehlivosti vozů značky 
Mitsubishi jsou vynikající, ale pokud byste přesto potřebovali po-
moc, nabízíme vám asistenční službu MAP.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA MITSUBISHI
Chcete-li však mít jistotu, že vás vaše vozidlo 
nepříjemně nepřekvapí ani po uplynutí základ-
ní tříleté záruční lhůty poskytované výrobcem, 
připravili jsme pro vás za zvýhodněnou cenu 
nabídku prodloužené záruky, která bude Vaše 
vozidlo chránit po dobu pěti let nebo do najetí 
až 150 000 km. Více informací vám poskytne 
váš prodejce Mitsubishi Motors.

MAP – BEZPLATNÁ ASISTENČNÍ SLUŽBA
Abychom názorně demonstrovali náš závazek 
zachovat vaši mobilitu i důvěru, kterou máme 
ve spolehlivost našich vozů, obdržíte spolu s 
vaším novým vozem Mitsubishi zdarma kartu 
MAP platnou po dobu tří let. MAP představuje 
balík asistenčních služeb Mitsubishi Mo-

tors a s kartou MAP v kapse je vaše mobilita zaručena ve více než 
30 zemích po celé Evropě. Pokud byste někdy potřebovali pomoc 
v případě selhání vozu, nehody, odcizení nebo vandalismu – bez 
ohledu na to, kde jste, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – stačí zavolat 
na telefonní číslo na vaší kartě a problém bude vyřešen na místě. 
V případě závažnějších obtíží bude váš vůz odtažen k nejbližšímu 
autorizovanému opravci vozů Mitsubishi a budou vám nabídnuty ta-
kové služby jako hotel, pokračování v cestě, náhradní vůz a repatri-
ace vozidla. Za předpokladu, že budete se svým vozem navštěvovat 
autorizovaný servis Mitsubishi i po uplynutí prvních třech let pro-
vozu, bude vaše bezplatná asistenční služba MAP zajištěna i po 
následující rok nebo do dalšího servisního intervalu (podle toho, 
co nastane dříve), a to až do stáří 10 let vozidla.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MITSUBISHI MOTORS
Mitsubishi Motors vytváří dokonalé moderní vozy, doslova nabité 
nejmodernější automobilovou technikou, které splňují, ba dokonce 
převyšují nároky moderního motoristického života. Avšak rozhod-
nutí o tom, co je dokonalost, záleží pouze na vás. Proto vám nabízíme 
široký sortiment doplňků a příslušenství, které vám umožní vytvořit 
si vlastní nové Mitsubishi. Můžete tak plně uspokojit své potřeby 
ve všech ohledech.

Další podrobnosti najdete na adrese www.mitsubishi-motors.cz/sk 
v sekci příslušenství.

Obj. číslo: CZL20KA07    12 cze 407247 Nov. 11 Printed in Czech Republic

Váš autorizovaný prodejce vozů Mitsubishi:

Mitsubishi Motors Europe BV
www.mitsubishi-motors-europe.com

Importér ČR
M Motors CZ s.r.o.
Na Chodovci 2457/1
141 00 Praha 4
Česká republika
www.mitsubishi-motors.cz

Importér SR
M Motors SK s.r.o.
Vajnorská 136/C
831 04 Bratislava
Slovenská republika
www.mitsubishi-motors.sk

Vybavení se může lišit podle trhu. Prosím, obraťte se pro více infor-
mací na vašeho místního prodejce Mitsubishi Motors. Všechna práva 
vyhrazena.
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