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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο εξοπλισμός που αναφέρονται είναι δυνατόν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με κάποιον επίσημο έμπορο της Mitsubishi Motors για παραπάνω πληροφορίες.  
Η αντιγραφή του παρόντος απαγορεύεται σύμφωνα με την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Είναι καθήκον μας να προστατεύουμε το περιβάλλον.
Η Mitsubishi Motors σχεδιάζει και παράγει αυτοκίνητα και εξαρτήματα 
υψηλής ποιότητας, στοχεύοντας τόσο στην αντοχή όσο και στη 
διατήρηση του αυτοκινήτου σας σε άριστη κατάσταση. Με γνώμονα 
τον σεβασμό στο περιβάλλον, χρησιμοποιούνται υλικά που μπορούν 
να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν όταν το αυτοκίνητό 
σας κλείσει τον κύκλο ζωής του. Παράλληλα, η Mitsubishi Motors 
διενεργεί συνεχώς έρευνες για την αξιολόγηση και βελτίωση της 
δυνατότητας ανακύκλωσης οχημάτων και εξαρτημάτων με στόχο την 
επίτευξη ακόμη υψηλότερων ποσοστών διεργασιών ανακύκλωσης 
στο μέλλον.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
Στην Ευρώπη, υπάρχουν περισσότερα από 2.500 εξουσιοδοτημένα 
συνεργεία της Mitsubishi Motors, στη διάθεσή σας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ SERVICE
Ακόμη και τα καινούρια αυτοκίνητα χρειάζονται τακτική συντήρηση, 
όχι μόνο για να εξασφαλίσετε τη σωστή μετακίνησή σας αλλά κυρίως 
για την ασφάλεια τόσο τη δική σας όσο και των συνεπιβατών σας. Το 
εξειδικευμένο προσωπικό με τεχνογνωσία και ειδικό διαγνωστικό και 
μηχανολογικό εξοπλισμό, χρησιμοποιώντας αυθεντικά ανταλλακτικά 
της Mitsubishi Motors, είναι έτοιμο να σας εξυπηρετήσει. Θα 
ενημερώνεστε για το κόστος επισκευής εκ των προτέρων, ώστε να 
μην υπάρχει καμία δυσάρεστη έκπληξη όταν επιστρέψετε για να 
παραλάβετε το αυτοκίνητό σας.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ MITSUBISHI MOTORS
Ακόμη και τα μικρότερα τεχνικά προβλήματα μπορεί να προκαλέσουν 
ατυχήματα. Για το λόγο αυτό, όλα τα αυθεντικά ανταλλακτικά 
της Mitsubishi Motors υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. 
Ενδείκνυται να χρησιμοποιείτε τα αυθεντικά ανταλλακτικά Mitsubishi 
Motors ώστε να διαφυλάσσετε την αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας 
καθώς και την ασφάλεια των επιβατών. Τα αυθεντικά ανταλλακτικά 
Mitsubishi Motors διατίθενται σε όλα τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία 
της εταιρίας. Είμαστε υπερήφανοι που σημειώνουμε πολύ συχνά 
ψηλά ποσοστά επιτυχίας στις στατιστικές έρευνες που αφορούν την 
ποιότητα υπηρεσιών “After Sales”.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Μηχανικά / Ηλεκτρικά: Όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα 
της Mitsubishi Motors καλύπτονται με εργοστασιακή 
5ετή εγγύηση ή μέχρι τα 100.000 χιλιόμετρα, όποιο 

έρθει πρώτο. Τα δύο πρώτα έτη καλύπτονται από την εγγύηση χωρίς 
τον περιορισμό της χιλιομετρικής κάλυψης. Η ισχύς της εγγύησης 
ωστόσο από τον 25ο έως τον 60ο μήνα υφίσταται μόνον εφόσον 
το αυτοκίνητο δεν έχει υπερβεί τα 100.000 χιλιόμετρα από την 
ημερομηνία έναρξης της εγγύησης.
Χρώμα: προσφέρεται εργοστασιακή εγγύηση για το χρώμα, ισοδύναμη 
με αυτή του οχήματος, όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω.
Αντισκωριακή: Η αντισκωριακή εγγύηση από διάβρωση καλύπτει τη 
διάβρωση του οχήματος για τα πρώτα 12 χρόνια.

MAP - ΔΩΡΕΑΝ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Η Mitsubishi Motors για να αποδείξει τη 
δέσμευσή της απέναντι στους πελάτες της 
αλλά και την πίστη της στην υψηλή ποιότητα 
των οχημάτων που διαθέτει, σας παρέχει 
κάρτα Πακέτου Δωρεάν Οδικής Βοήθειας 

“M.A.P.” με ισχύ 5 χρόνων για το νέο σας Mitsubishi. Με την κάρτα 
M.A.P. – Mitsubishi Motors Assistance Package στη διάθεσή σας, 
εξασφαλίζεται η οδική υποστήριξή σας σε περισσότερες από 30 
χώρες της Ευρώπης. Αν χρειαστείτε βοήθεια σε περίπτωση βλάβης, 
ατυχήματος, κλοπής ή βανδαλισμού - όπου κι αν βρίσκεστε, σε 
24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα - απλά καλέστε το νούμερο 
που αναγράφεται στην κάρτα σας και το πρόβλημα θα λυθεί άμεσα. 
Εάν πρόκειται για κάτι πιο σοβαρό, το όχημά σας θα μεταφερθεί στο 
κοντινότερο επίσημο έμπορο της Mitsubishi Motors και παροχές όπως 
διαμονή σε ξενοδοχείο, συνέχιση του ταξιδιού σας, αντικατάσταση 
του αυτοκινήτου σας και επαναπατρισμός του, θα είναι στη διάθεσή 
σας ανά περίπτωση.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Με τα αυθεντικά αξεσουάρ Mitsubishi Motors έχετε την δυνατότητα να 
προσαρμόσετε το δικό σας Mitsubishi στα μέτρα σας και στο γούστο 
σας. Μπορείτε να εκφράσετε την αισθητική σας με παρεμβάσεις στην 
εμφάνιση του αυτοκινήτου ή να επιλέξετε χρηστικά αξεσουάρ για 
περισσότερη άνεση ή ακόμα να επιλέξετε διάφορα διακοσμητικά ή 
χρηστικά είδη Mitsubishi Motors όπως μινιατούρες, παιχνίδια, gadgets, 
είδη ένδυσης και πολλά άλλα είδη όλα με το Logo της Mitsubishi Motors. 
Τα γνήσια αξεσουάρ που τοποθετούνται πριν την παράδοση του νέου 
σας Mitsubishi καλύπτονται με εγγύηση 5 ετών. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο επίσημο δίκτυο.



Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.
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4WD Double Cab INSTYLE / White Diamond [W85]

ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟ
Σχεδιάστηκε για να ανταπεξέλθει σε κάθε πρόκληση. Κάθε μέρα χωρίς συμβιβασμούς. 

Είναι δυνατό, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Γι’ αυτό και το υποβάλαμε σε εξαντλητικές 

δοκιμές. Επιδιώκοντας την μέγιστη αντοχή και αξιοπιστία.



Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.
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Αριστερά: 4WD Double Cab INSTYLE / Graphite Grey Metallic [U28]
Δεξιά: 4WD Double Cab INSTYLE / Sterling Silver Metallic [U25]

ΜΥΩΔΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Οι έντονες καμπύλες και τα τολμηρά χαρακτηριστικά συνθέτουν έναν πανίσχυρο χαρακτήρα. Το δυναμικό 

εμπρός μέρος ξεχωρίζει ενώ το στιβαρό αμάξωμα με τη στιλάτη σπορ εμφάνιση κερδίζει τις εντυπώσεις. 

Είναι ένα Pick-Up που σχεδιάστηκε για σκληρές αποστολές, από τη γρίλια μέχρι και την πίσω πόρτα.



Βελτιωμένη
υποστήριξη
ποδιών

Καλύτερη
πλευρική στήριξη

Καλύτερη 
πλευρική στήριξη

Ιδανική θέση
του σώματος Πιο πολυτελές στυλ

Βαθύτερο κάθισμα

Πολυτελή

μπροστινά καθίσματα

    Έγχρωμη οθόνη LCD 4,2’’ πολλαπλών 

πληροφοριών και υψηλής αντίθεσης όργανα

* Η πραγματική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει.
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Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.

ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ
Τα δυναμικά σχήματα και τα υψηλής ποιότητας φινιρίσματα δημιουργούν έναν εσωτερικό χώρο 

που προσφέρει άνεση και οδηγική απόλαυση. Το άψογα σχεδιασμένο κεντρικό πάνελ και η 

κονσόλα περιλαμβάνουν την έγχρωμη οθόνη LCD 4,2’’ πολλαπλών πληροφοριών και η λειτουργική 

ογκώδης διάταξή τους προσδιορίζουν τον καθαρόαιμο pick up χαρακτήρα του. Η απαλή επένδυση 

στην περιοχή των καθισμάτων, το υποβραχιόνιο και το χειρόφρενο, διαθέτουν διπλή ραφή που 

προσφέρει μια πινελιά πολυτέλειας, καθώς και κομψή εμφάνιση. 

4WD Double Cab INSTYLE / Δερμάτινο εσωτερικό
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Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.

Πιο ήσυχη

και άνετη οδήγηση

Η πιο ευρύχωρη καμπίνα

επιβατών στην κατηγορίαΕΥΡΥΧΩΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Ταξιδέψτε ξεκούραστα με το Double Cab, το οποίο προσφέρει κορυφαία άνεση και άφθονο 

χώρο για τα πόδια. Τα εργονομικά σχεδιασμένα και υψηλής ποιότητας καθίσματα εξασφαλίζουν 

εξαιρετική θέση για όλους τους επιβαίνοντες. Η στρατηγικά τοποθετημένη ηχομόνωση και τα υλικά 

απόσβεσης κραδασμών ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ήσυχη και ξεκούραστη παραμονή στο 

αυτοκίνητο. Όλα όσα θα χρειαστείτε, μαζί με έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους, βρίσκονται στη 

διάθεσή σας και υπόσχονται  απολαυστικές μετακινήσεις.

4WD Double Cab INSTYLE / Δερμάτινο εσωτερικό

 Ηχο-απορροφητικό υλικό στην κονσόλα οργάνων

 Υλικό απόσβεσης κραδασμών στο δάπεδο

 Μόνωση θορύβων στο ταμπλό και στο μπροστινό τμήμα

 Υλικό απόσβεσης θορύβου στο δάπεδο

* Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει, αναλόγως μοντέλου.



9 10

Χρησιμοποιώντας τον επιλογέα των Drive Modes, μπορείτε να αλλάξετε από 2WD (2H) σε 4WD (4H, 4HLc) με πολύ μεγάλη 

άνεση μέχρι και την ταχύτητα των 100 χιλιομέτρων ανά ώρα. Όταν τα πράγματα ζορίζουν, κλειδώστε το κεντρικό διαφορικό 

με την επιλογή 4HLc για σκληρότραχηλο έδαφος ή την επιλογή 4LLc για κεκλιμένα εδάφη, λάσπη και χιόνι.

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΚΡΑΤΗΜΑ
Το L200 κατασκευάστηκε για μέγιστη σταθερότητα και πρόσφυση στο οδόστρωμα. Το άκαμπτο πλαίσιο συνεισφέρει στην ευστάθεια 

και το αεροδυναμικά σχεδιασμένο αμάξωμα προσφέρει σταθερότητα στον αυτοκινητόδρομο. Το αξιόπιστο σύστημα 4WD 

συνδυάζεται με εξελιγμένες αναρτήσεις για να έχετε πάντα ιδανική πρόσφυση και απόλυτο έλεγχο, σε κάθε είδους οδόστρωμα.

Για κανονικές οδικές συνθήκες. Για σκληροτράχηλα εδάφη
και δύσκολες οδικές συνθήκες.

Για σκληροτράχηλα εδάφη
με χαμηλή πρόσφυση.

Για κεκλιμένα εδάφη, λάσπη,
άμμο, βαθύ χιόνι κ.λπ.

Σημείωση: Η Το Super Select 4WD-II σας επιτρέπει να αλλάζετε μεταξύ των λειτουργιών 2H, 4H και 4HLc σε ταχύτητες μέχρι και 100 χλμ./ώρα. Το όχημα πρέπει να είναι σταματημένο όταν αλλάζετε μεταξύ 4HLc και 4LLc. Παρακαλούμε 
να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο κατόχου για περισσότερες πληροφορίες.

EASY SELECT 4WD
Αλλάξτε από την ομαλή λειτουργία 2WD (2H) κατάλληλη για αυτοκινητόδρομο στη στιβαρή λειτουργία 4WD (4H), καθώς 

οδηγείτε μέχρι και με 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μεταφέρετε τη ροπή και στους τέσσερις τροχούς με μια απλή περιστροφή 

του επιλογέα Drive Modes στη θέση 4H ή επιλέγοντας τη λειτουργία 4L, η οποία παρέχει κοντύτερες σχέσεις ταχυτήτων 

και υψηλότερη ροπή όταν οδηγείτε με χαμηλή ταχύτητα σε σκληρότράχηλο έδαφος.

Σημείωση: Το Easy Select 4WD επιτρέπει την αλλαγή μεταξύ των λειτουργιών 2H και 4H, σε ταχύτητες έως και 100 χλμ./ώρα. Το όχημα πρέπει να είναι σταματημένο όταν 
αλλάζετε μεταξύ 4H και 4L. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο κατόχου για περισσότερες πληροφορίες.

    OFF ROAD MODE
Βελτιώνει την πρόσφυση όταν οδηγείτε εκτός δρόμου, επιλέγοντας μια από τις ρυθμίσεις Gravel (χαλίκι), Mud/snow 

(λάσπη/χιόνι), Sand (άμμος) ή Rock (πέτρα)*. Απλά πατήστε τον επιλογέα OFF ROAD MODE μέχρι να εμφανιστεί η 

κατάλληλη ρύθμιση στην οθόνη πολλαπλών πληροφοριών. Η ισχύς του κινητήρα, οι ρυθμίσεις της μετάδοσης και πέδησης 

προσαρμόζονται ανάλογα, για βέλτιστη απόδοση.

Σημείωση: Στα μοντέλα με SS4-II, το OFF ROAD MODE είναι διαθέσιμο μόνο στις ρυθμίσεις 4HLc και 4LLc. * Στα μοντέλα με SS4-II, η ρύθμιση ROCK είναι διαθέσιμη μόνο στις 
ρυθμίσεις 4HLc και 4LLc.

Σημείωση: Το σύστημα Hill Descent Control [HDC] δεν υποκαθιστά την προσεκτική οδήγηση, Ποτέ να μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτή τη λειτουργία όταν οδηγείτε σε απότομες κατηφόρες. Όταν οδηγείτε σε ολισθηρό οδόστρωμα 
όπως είναι η λάσπη, ο πάγος και οι πλακόστρωτοι δρόμοι, το όχημά σας δεν θα μπορέσει να διατηρήσει σταθερή χαμηλή ταχύτητα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο 
κατόχου για περισσότερες πληροφορίες.

    Hill Descent Control [HDC]
Με το πάτημα του επιλογέα της λειτουργίας HDC ενεργοποιείται το σύστημα 

HDC, το οποίο εφαρμόζει αυτόματα την απαιτούμενη ισχύ πέδησης ώστε να 

διατηρηθεί η τρέχουσα ταχύτητα, σε απότομες κατηφόρες. Αυτή η λειτουργία 

επιτρέπει να επικεντρώνεστε στον κατηφορικό δρόμο και να οδηγείτε με 

μεγαλύτερη ασφάλεια, χωρίς να πρέπει να πατήσετε το πεντάλ του φρένου. 

Στα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, το HDC μπορεί να ενεργοποιηθεί 

στα 2-20 χλμ./ώρα. Στα οχήματα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων το HDC 

μπορεί να ενεργοποιηθεί με 1η ταχύτητα, στα 3-20 χλμ./ώρα.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΔΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.



Η ποιότητα οδήγησης είναι βελτιωμένη τόσο εντός αλλά και εκτός δρόμου. Η ορατότητα μπροστά έχει επίσης βελτιωθεί μέσω επανασχεδιασμού του καπό και των υαλοκαθαριστήρων
• Οι γωνίες που αναφέρονται ισχύουν όταν το όχημα διαθέτει ελαστικά 265/60R18, πλευρικά σωληνωτά σκαλοπάτια και σκαλοπάτι στον οπίσθιο προφυλακτήρα.
• Η γωνία απομάκρυνσης των 22Ο ισχύει όταν δεν έχει τοποθετηθεί οπίσθιος προφυλακτήρας με σκαλοπάτι.

Κλείδωμα πίσω διαφορικού
Το κλείδωμα του πίσω διαφορικού 

ελαχιστοποιεί τις διαφορές στην περι-

στροφή των πίσω τροχών, για να εξα-

σφαλιστεί η ιδανική πρόσφυση ακόμη 

και σε επιφάνειες όπως είναι η άμμος, 

η λάσπη και οι πέτρες.

Σημείωση: Το κλείδωμα του πίσω διαφορικού είναι 
διαθέσιμο όταν αλλάζετε μεταξύ 4HLc και 4LLc (στην 
Super Select 4WD-II) ή μεταξύ 4H και 4L (στην Easy 
Select 4WD). Το όχημα πρέπει να είναι σταματημένο 
όταν επιλέγετε να κλειδώσετε το πίσω διαφορικό.

Κορυφαία στην κατηγορία
ακτίνα στροφής 5.9 μέτρων
Η ακτίνα στροφής είναι ιδιαίτερα μικρή 

για ένα όχημα αυτού του μεγέθους, 

επιτρέποντας στο L200 να σταθμεύει 

και να ελίσσεται πολύ εύκολα.
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ΑΥΤΟΠΕΠΟΙθΗΣΗ ΣΕ ΚΑθΕ ΤΥΠΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Επειδή οι προκλήσεις είναι κάθε είδους και μεγέθους, το L200 σχεδιάστηκε για να 

τις αντιμετωπίζει, ακόμη και στα πιο σκληροτράχηλα εδάφη.

4WD Double Cab INSTYLE / White Diamond [W85]

Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.

Πλευρική 
γωνία

Γωνία προσέγγισης Γωνία απομάκρυνσης

Γωνία
ανόδου σε ράμπα

5.9
μέτρα



Ρυθμιζόμενος περιοριστής ταχύτητας
Ο ρυθμιζόμενος περιοριστής αποτρέπει την υπέρβαση του ορίου ταχύ-

τητας που έχετε επιλέξει, στις περισσότερες περιπτώσεις. Ενδέχεται να 

χρειαστεί το πάτημα του πεντάλ φρένου, για να μην αυξηθεί η ταχύτητα 

όταν οδηγείτε σε κατηφόρα. Μια προειδοποίηση ανάβει και ενεργοποιεί-

ται ένας ηχητικός συναγερμός, για να σας ενημερώσει ότι το όχημα έχει 

υπερβεί την ταχύτητα που έχετε επιλέξει.

Auto Stop & Go (AS&G)
Το σύστημα Auto Stop & Go (AS&G) μειώνει την κατανάλωση καυσίμου 

και τους ρύπους CO2, σβήνοντας αυτόματα τον κινητήρα όταν το αυτο-

κίνητο είναι σταματημένο, όπως κατά τη διάρκεια αναμονής σε κόκκινο 

φανάρι. Ο κινητήρας εκκινεί αμέσως μόλις απελευθερώσετε το πεντάλ 

του φρένου (στο αυτόματο μοντέλο) ή μόλις πατήσετε το συμπλέκτη (στο 

μοντέλο με μηχανικό κιβώτιο).

ΙΣΧΥΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Εξαιρετική οικονομία καυσίμου. Πολύ χαμηλά επίπεδα ρύπων CO2. Ο εξαιρετικά χαμηλού βάρους Τurbo πετρελαιοκινητήρας 

2.2 λίτρων παράγει την ισχύ και την αποδοτικότητα που απαιτείται από ένα pickup, χάρη στα προηγμένα εξαρτήματα του, που 

περιλαμβάνουν αλουμινένιο μπλοκ και άμεσο ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου.

Σύστημα αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι (Paddle Shifters)
Το σπορ σύστημα αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι, επιτρέπει την αλλαγή σχέσεων μέσω χειριστηρίων, χωρίς να απομα-

κρύνονται τα χέρια από το τιμόνι.

Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων
Οι 6 μηχανικές σχέσεις σας δίνουν τον απόλυτο έλεγχο της ισχύος, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. Ο λεβιές έχει 

ευχάριστες κοντές διαδρομές και συνδυάζεται με ελαφρύτερο συμπλέκτη για ευκολότερο χειρισμό. Το μεγάλο εύρος 

των σχέσεων συνεισφέρει στη βελτίωση της οικονομίας του καυσίμου.

4WD Double Cab INSTYLE / White Diamond [W85]

Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.

    Αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων με Sport Mode

Με τις αναθεωρημένες σχέσεις ταχυτήτων η οικονομία καυσίμου έχει βελτιωθεί και η λειτουργία του κινητήρα έφτασε 

σε κορυφαία επίπεδα θορύβου, ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες. Και για απόλυτο έλεγχο, το Sport Mode επιτρέπει ανε-

βάσματα και κατεβάσματα ταχυτήτων με το πάτημα ενός μοχλού, για μια πιο σπορ χειροκίνητη εμπειρία οδήγησης.

Μεγάλη οικονομία καυσίμου, χαμηλοί ρύποι CO2 και άφθονη δύναμη

2.2 λίτρων 16-βάλβιδος υπερτροφοδοτούμενος 
κινητήρας DOHC Common Rail DI-D
Υπετροφοδοτούμενος κινητήρας 2.2 λίτρων diesel
Ομαλός, ήσυχος και αποδοτικός, αυτός o εξελιγμένος κινητήρας diesel άμεσου ψεκασμού 

παρέχει μεγάλη ισχύ και επιτάχυνση, από τη στιγμή που θα εκκινήσει το αυτοκίνητο. Άφθονη 

ροπή παράγεται ακόμη και στις μεσαίες προς χαμηλές στροφές. Η οικονομία καυσίμου και 

ο θόρυβος βελτιώθηκαν, χάρη στη μειωμένη τριβή στο εσωτερικό του κινητήρα. Επίσης, το 

σύστημα Selective Catalytic Reduction [SCR] ελέγχει την εκπομπή των επιβλαβών ρύπων 

οξειδίου του αζώτου (NOx), προσφέροντας αποδοτική και καθαρή λειτουργία.    

Σημείωση: Το υγρό AdBlueTM που χρησιμοποιείται από το σύστημα Selective Catalytic Reduction [SCR] για τον καθαρισμό των 
ρύπων οξειδίου του αζώτου (NOx) ψεκάζεται μέσω των καυσαερίων, οπότε πρέπει να αναπληρώνεται, ανάλογα με τα διανυθέντα 
χιλιόμετρα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Κατόχου για περισσότερες πληροφορίες.  

Το AdBlueTM είναι σήμα κατατεθέν από την Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)
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ΑΝΑΜΜΕΝΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΣΒΗΣΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΦΡΕΝΟ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΜΕΝΟΣ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ

ΑΝΑΜΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣΣΤΑΣΗ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΜΕΝΟ ΦΡΕΝΟ

ΠΑΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ



Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες. 4WD Double Cab INSTYLE / Sunflare Orange Pearl [M08]
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Αυτόματη Λειτουργία Προβολέων
[AHB]

Για να ενισχυθεί η ασφάλεια, η άνεση και η ευκολία στην οδήγηση τη 

νύχτα, οι προβολείς γυρίζουν αυτόματα στη μικρή σκάλα όταν ανιχνευ-

τούν αυτοκίνητα μπροστά και επιστρέφουν αυτόματα στη μεγάλη σκάλα, 

ώστε να μην χρειαστεί να απομακρύνετε το χέρι σας

από το τιμόνι, για να χειριστείτε το μοχλό των φώτων.

Σύστημα Προειδοποίησης
Οπισθοπορείας σε Διασταύρωση [RCTA]

Μια ένδειξη εμφανίζεται στα όργανα όταν ενεργοποιηθεί το RCTA. Εάν 

τα 2 ραντάρ ανίχνευσης που βρίσκονται στον πίσω προφυλακτήρα εντο-

πίσουν κάποιο όχημα κοντά ενώ κάνετε όπισθεν, ένα προειδοποιητικό 

μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη πολλαπλών πληροφοριών, ηχεί ένας 

συναγερμός και μια προειδοποίηση αναβοσβήνει στους καθρέπτες και 

των δύο θυρών.

Σύστημα Αποφυγής
Ακούσιας Επιτάχυνσης [UMS]

Για να αποτραπούν προσκρούσεις κατά τη διαδικασία στάθμευσης, το 

σύστημα ενεργοποιεί ένα ηχητικό συναγερμό και εμφανίζει μια προειδο-

ποίηση, αν οι αισθητήρες μπροστά ή πίσω ανιχνεύσουν κάποιο κοντινό 

εμπόδιο στην πορεία σας. Η ισχύς του κινητήρα περιορίζεται αυτόματα, 

αν εκ παραδρομής επιταχύνετε απότομα.

Ο έλεγχος ισχύος του κινητήρα ενεργοποιείται:

-  Όταν οδηγείτε σε πολύ χαμηλή ταχύτητα (όχι στις θέσεις N ή P)

-  Όταν υπάρχει εμπόδιο ή όχημα σε κοντινή απόσταση

-  Όταν το πεντάλ του γκαζιού πατηθεί δυνατά ή απότομα

-  Όταν ο οδηγός δεν στρίψει για να αποφύγει ένα εμπόδιο ή όχημα

Multi Around Monitor
Οι προβαλλόμενες εικόνες από τις κάμερες που βρίσκονται μπροστά, 

πίσω και στις πλευρές του οχήματος (περιλαμβάνοντας και μια εναέρια 

προβολή 360o) μπορούν να εμφανιστούν σε διάφορους συνδυασμούς, 

για να δείτε ότι βρίσκεται στα τυφλά σημεία και να μπορέσετε να σταθ-

μεύσετε ευκολότερα.

Σύστημα Ειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας (LDW)
Αν προκύψει μετατόπιση από τη λωρίδα κυκλοφορίας όταν το όχημα 

κινείται με περισσότερα από 65 χιλιόμετρα ανά ώρα, το σύστημα LDW 

την ανιχνεύει μέσω της κάμερας του παρμπρίζ και σας προειδοποιεί με 

ηχητική και οπτική προειδοποίηση.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Όπου κι αν βρεθείτε, θα είναι στη διάθεσή σας μια ευρεία σειρά συστημάτων ασφαλείας, τα οποία συνεργάζονται αρμονικά για να 

προσφέρουν ασφάλεια, σε εσάς και τους συνεπιβάτες σας. Οι αισθητήρες σας ενημερώνουν για το τι συμβαίνει γύρω σας, ενώ τα 

συστήματα ενεργητικής & παθητικής ασφάλειας, σας επιτρέπουν να οδηγείτε με αυτοπεποίθηση, την ημέρα και τη νύχτα.
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Σύστημα Ένδειξης
Τυφλού Σημείου [BSW]

Αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας χρησιμοποιεί 2 ραντάρ στον πίσω 

προφυλακτήρα για να εντοπίζει οχήματα στα πίσω τυφλά σημεία, στην 

αριστερή και τη δεξιά πλευρά. Όταν εντοπιστεί κάποιο όχημα, μια προ-

ειδοποίηση εμφανίζεται στον καθρέπτη της αντίστοιχης πόρτας και ηχεί 

μια ειδοποίηση.

Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης
με Ανίχνευση Πεζών [FCM]

Βοηθά στην αποτροπή μετωπικών συγκρούσεων ή στο μετριασμό των 

επιπτώσεων, αν η πρόσκρουση είναι αναπόφευκτη. Ανιχνεύει οχήματα 

και πεζούς μέσω της κάμερας και του ραντάρ laser.

Κίνδυνος πρόσκρουσης

Προειδοποίηση + Υποβοήθηση φρεναρίσματος

Υψηλός κίνδυνος πρόσκρουσης

Προειδοποίηση + αυτόματο φρενάρισμα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πρόσκρουσης

Προειδοποίηση + δυνατό αυτόματο φρενάρισμα

Σημείωση: FCM: Η ανίχνευση και οι δυνατότητες ελέγχου του Forward Collision Mitigation (FCM) είναι συμπληρωματικές και δεν θα αποτρέψουν κάθε πιθανή πρόσκρουση. Παρακαλούμε να οδηγείτε με προσοχή και 
να μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το σύστημα όταν οδηγείτε. Το FCM ενεργοποιείται όταν υπάρχει άλλο όχημα μπροστά σας και όταν ανιχνεύσει πεζούς, αλλά ενδέχεται να μην μπορεί να ανιχνεύσει σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Το αυτόματο φρενάρισμα ενεργοποιείται μόλις εντοπιστεί αυτοκίνητο μπροστά, αν κινείστε με ταχύτητα από 5 χλμ. έως 80 χλμ./ώρα ή μόλις εντοπιστεί πεζός και το όχημά σας κινείται με ταχύτητα από 5 
χλμ. έως 65χλμ./ώρα. Επειδή το FCM δεν λειτουργεί για τη διατήρηση του φρεναρίσματος, τα φρένα απελευθερώνονται περίπου 2 δευτερόλεπτα μετά την ακινητοποίηση του οχήματος. Για να αποτρέψετε την κύλιση 
του οχήματος, πρέπει να κρατήσετε πατημένο το πεντάλ του φρένου. Σε κάποιες περιπτώσεις, το FCM ενδέχεται να μη λειτουργήσει, αν ο οδηγός προβεί σε κάποια ενέργεια αποφυγής της σύγκρουσης, μέσω του τιμο-
νιού ή του γκαζιού. Αν έχετε απορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον εισαγωγέα/επίσημο έμπορο Mitsubishi της περιοχής σας.

BSW: Η ανίχνευση και οι δυνατότητες ελέγχου του συστήματος Blind Spot Warning [BSW] είναι συμπληρωματικές και δεν θα σας προειδοποιήσουν για οχήματα στα τυφλά σημεία σε όλες τις περιπτώσεις. Παρακα-
λούμε να μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το σύστημα όταν οδηγείτε. Το BSW ενδέχεται να μην λειτουργήσει κανονικά σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα με την κυκλοφορία, τον καιρό την κατάσταση του οδοστρώ-
ματος και την ύπαρξη εμποδίων. Οι οδηγοί έχουν την πλήρη ευθύνη και πρέπει να οδηγούν προσεκτικά. Τα κυματοειδή γραφικά του ραντάρ χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους απεικόνισης και δεν αναπαριστούν την 
πραγματική λειτουργία του αισθητήρα.

LDW: Το σύστημα Lane Departure Warning δεν έχει σχεδιαστεί για μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την απροσεξία (έλλειψη συγκέντρωσης, αφηρημάδα κ.λπ.) ή την περιορισμένη ορατότητα λόγω κακών 
καιρικών συνθηκών κ.λπ. Να οδηγείτε με προσοχή και ασφάλεια. Το σύστημα ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ανιχνεύσει τη λωρίδα σε κάποιες περιπτώσεις. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο κατόχου για 
περισσότερες πληροφορίες.

Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.

Σημείωση: AHB: Αυτό το σύστημα ενεργοποιείται όταν κινείστε με μεγαλύτερη ταχύτητα από 40 χλμ./ώρα και απενεργοποιείται σε χαμηλότερες ταχύτητες. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για περισσό-
τερες πληροφορίες.

RCTA: Μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το σύστημα, το οποίο ενδέχεται να μην εντοπίσει όλα τα κινούμενα οχήματα σε κάποιες περιπτώσεις. Οι οδηγοί έχουν την πλήρη ευθύνη και πρέπει να οδηγούν προσεκτικά. 
Τα κυματοειδή γραφικά του συστήματος ανίχνευσης παρέχονται μόνο για λόγους απεικόνισης και δεν αναπαριστούν την πραγματική λειτουργία του συστήματος. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για 
περισσότερες πληροφορίες.

UMS: Οι δυνατότητες ελέγχου και ανίχνευσης του συστήματος Ultrasonic misacceleration Mitigation [UMS] είναι συμπληρωματικές και δεν εμποδίζουν την ακούσια επιτάχυνση σε όλες τις περιπτώσεις. Μην βασίζε-
στε αποκλειστικά σε αυτό το σύστημα
Για να αποτραπεί ο έλεγχος της ισχύος του κινητήρα από το UMS, κατά την οδήγηση σε σκληρές συνθήκες, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα και εμφανίζεται η ένδειξη UMS OFF στην οθόνη, όταν είναι ενεργο-
ποιημένη μια από τις ρυθμίσεις 4LLc, R/D lock ή HDC ή είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία ASTC.
Η λειτουργία δεν σταματά εντελώς το όχημα μέσω του αυτόματου φρεναρίσματος. Το όχημα κινείται προς τα εμπρός ακόμη κι όταν ελέγχεται η ισχύς του κινητήρα.
Το σύστημα ανίχνευσης ενδέχεται να μη λειτουργήσει, στην περίπτωση δικτυωτών ή αιχμηρών εμποδίων που δεν αντανακλούν πλήρως τους υπέρηχους. 

• Το UMS δεν περιλαμβάνει κάποια λειτουργία που να διατηρεί σταματημένο το όχημα. Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για το σταμάτημα του οχήματος, με τη χρήση του πεντάλ φρένου, όπως προβλέπεται. 
Τα κυματοειδή γραφικά του αισθητήρα υπερήχων παρέχονται μόνο για λόγους απεικόνισης και δεν αναπαριστούν την πραγματική λειτουργία του αισθητήρα.

Μεγάλη σκάλα φώτων Μικρή σκάλα φώτων

Οπίσθια προβολή + εναέρια προβολή 360o

Δεξιά
Kάμερα

Μπροστινή Kάμερα

Πίσω Kάμερα

Αριστερή 
Kάμερα



Σημείωση: Οι αερόσακοι είναι μέρος του συμπληρωματικού συστήματος συγκράτησης (Supplemental Restraint System SRS). Για να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού λόγω ενεργοποίησης των αερόσακων, πάντα 
να φοράτε τη ζώνη ασφαλείας σας, η πλάτη σας να είναι σε όρθια θέση και να μην γέρνετε προς τις πόρτες. Τα παιδία ηλικίας μέχρι 12 ετών πρέπει να κάθονται στο πίσω κάθισμα και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα 
μέσα προστασίας. Ποτέ μην τοποθετείτε καθίσματα βρεφών στο μπροστινό κάθισμα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου και στις οδηγίες που παρέχονται με το παιδικό κάθισμα, για περισσότερες πληροφορίες.

Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.

Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανάβαση (HSA)

Όταν ξεκινάτε σε απότομη ανηφόρα, το σύστημα HSA αποτρέπει την κύλιση 

προς τα πίσω ενώ απελευθερώνετε το φρένο. Διατηρώντας την ισχύ πέδησης 

για δύο δευτερόλεπτα, σας επιτρέπει να προλάβετε να πατήσετε το γκάζι.

Σύστημα Ενεργητικής Ευστάθειας

(Active Stability & Traction Control -ASTC)

Το σύστημα Active Stability & Traction Control ρυθμίζει ανεξάρτητα την ισχύ πέ-

δησης στους τροχούς κατά τη διάρκεια στροφών, για να βοηθήσει στη διατήρη-

ση της ευστάθειας του οχήματος όπου χρειαστεί. Βελτιώνει επίσης την πρόσφυ-

ση, εμποδίζοντας την απώλεια ροπής όταν ανιχνευτεί ολίσθηση των τροχών. Το 

σύστημα εφαρμόζει ισχύ πέδησης σε όποιον τροχό ανιχνευθεί ολίσθηση.

ABS με EBD

Το ABS επιτρέπει ασφαλείς ελιγμούς γύρω από εμπόδια, ακόμη και σε συν-

θήκες απότομου φρεναρίσματος. Το σύστημα EBD (Electronic Brake-force 

Distribution) βοηθά εφαρμόζοντας την απαραίτητη επιπλέον ισχύ στα πίσω 

φρένα, επιτρέποντας ταχύτερο σταμάτημα, ακόμη κι αν υπάρχουν επιβάτες και 

βαρύ φορτίο στο αυτοκίνητο.

Αεριζόμενα δισκόφρενα μπροστά

Τα μοντέλα με τροχούς 18 ιντσών είναι εφοδιασμένα με μεγαλύτερους μπρο-

στινούς δίσκους που συνδυάζονται με αναβαθμισμένες δαγκάνες 2 εμβόλων 

και παρέχουν βελτιωμένης απόδοσης πέδηση. Οδηγείστε με αυτοπεποίθηση, 

γνωρίζοντας ότι έχετε τον απόλυτο έλεγχο.

Αμάξωμα RISE
Η προστασία από σύγκρουση βελτιώνεται σημαντικά μέσω του εξελιγμένου 

αμαξώματος Mitsubishi RISE (Reinforced Impact Safety Evolution), το οποίο 

απορροφά αποτελεσματικά την ενέργεια πρόσκρουσης και μειώνει την παρα-

μόρφωση της καμπίνας, σε περίπτωση σύγκρουσης.

Σημείωση: ASTC: Οι δυνατότητες ελέγχου του συστήματος ASTC είναι συμπληρωματικές μόνο. Παρακαλούμε να οδηγείτε προσεκτικά και να μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτές τις λειτουργίες. Πάντα να τοποθετείτε 
ελαστικά του συνιστώμενου τύπου και διαστάσεων και στους 4 τροχούς. Μην τοποθετείτε περιορισμένης ολίσθησης διαφορικό από την αγορά aftermarket. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο κατόχου για 
περισσότερες πληροφορίες. 

TSA: Οι δυνατότητες ελέγχου του συστήματος Trailer Stability Assist (TSA) είναι συμπληρωματικές μόνο. Παρακαλούμε να οδηγείτε προσεκτικά και να μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτές τις λειτουργίες. Λόγω ολι-
σθηρού οδοστρώματος, υπερβολικού βάρους και λανθασμένης τοποθέτησης αποσκευών και /ή υψηλής ταχύτητας, το σύστημα TSA ενδέχεται να μην μπορέσει να εξασφαλίσει ευστάθεια. Παρακαλούμε να ανατρέξετε 
στο εγχειρίδιο κατόχου για περισσότερες πληροφορίες. 

HSA: Το σύστημα Hill Start Assist (HSA) δεν υποκαθιστά την προσεκτική οδήγηση. Ποτέ να μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτή τη λειτουργία όταν οδηγείτε σε απότομους δρόμους. Το αυτοκίνητό σας μπορεί να κινηθεί 
προς τα πίσω αν δεν πατηθεί καλά το πεντάλ του φρένου ή αν ο δρόμος είναι πολύ απότομος ή ολισθηρός. Αυτή η λειτουργία δεν σχεδιάστηκε για να κρατά το όχημα στη θέση του σε απότομες ανηφόρες για περισσότερα 
από 2 δευτερόλεπτα. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία αντί του συστήματος πέδησης, για να διατηρήσετε το όχημα σε στάση. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο κατόχου για περισσότερες πληροφορίες.

ABS: Το ABS μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να αποτρέψει την εμφάνιση μη ασφαλών συνθηκών κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος, αλλά δεν υποκαθιστά την ασφαλή οδήγηση. Το ABS δεν μειώνει τις αποστάσεις φρενα-
ρίσματος σε όλες τις περιπτώσεις. Η απόσταση φρεναρίσματος μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες. Περιλαμβάνονται η ποιότητα του οδοστρώματος και η πρόσφυση μεταξύ ελαστικών και επιφάνειας του δρόμου.

Διπλός Προεντατήρας (Κάθισμα οδηγού)

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

7 Αερόσακοι SRS
Σε περίπτωση σύγκρουσης, οι 7 αερόσακοι SRS προσφέρουν προστασία σε 

εσάς και τους συνεπιβάτες σας, απορροφώντας την ενέργεια της πρόσκρου-

σης. Το σύστημα περιλαμβάνει αερόσακους για τον οδηγό και τον συνοδηγό, 

μπροστινούς πλευρικούς αερόσακους, αερόσακους τύπου κουρτίνας και έναν 

αερόσακο για τα γόνατα του οδηγού.

Προεντατήρες
Οι προεντατήρες των μπροστινών ζωνών, τις σφίγγουν αυτόματα σε περίπτωση 

μετωπικής σύγκρουσης, για να συγκρατήσουν το σώμα του οδηγού και του συ-

νοδηγού, καθώς και για να μειώσουν την ισχύ της πρόσκρουσης όταν αναπτυ-

χθούν οι αερόσακοι.

Άκαμπτο ελαφρύ αμάξωμα

Το αμάξωμα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και ελαφρύ, χάρη στην εκτεταμένη 

χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής, ο οποίος συμβάλλει και στα υψηλά επίπεδα 

προστασίας σε περίπτωση σύγκρουσης.

Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας Trailer (TSA)

Το σύστημα TSA βελτιώνει την ευστάθεια σε περίπτωση ρυμούλκησης. Όταν 

ανιχνευτεί ταλάντευση του οχήματος, το σύστημα ρυθμίζει ανάλογα την ισχύ 

του κινητήρα και φρενάρει όλους τους τροχούς, ώστε να σταθεροποιηθεί το 

αυτοκίνητο και το ρυμουλκούμενο.
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 980Mpa class

 590Mpa class

 440Mpa class

Χωρίς ASC (ολίσθηση πίσω τροχών)

Χωρίς ASC 
(ολίσθηση 
μπροστινών 
τροχών)

Χωρίς TSA

Με TSA

Με Hill Start Assist Χωρίς Hill Start Assist

Σημείο φρεναρίσματος

Επιβάτες και φορτίο χωρίς EBD

Επιβάτες και φορτίο με EBD



475mm

1520mm

1470mm

475mm

1850mm

1470mm

Club CabDouble Cab

*2*2

*1 *1

ΣΤΙβΑΡΗ ΑξΙΟΠΙΣΤΙΑ 
Το L200 είναι κατασκευασμένο για να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε πρόκληση βρεθεί στο δρόμο σας. Η μεγάλη χωρητικότητα και 

ανθεκτικότητα συνδυάζονται με σύγχρονη εμφάνιση και μεγάλες ανέσεις που θα ενθουσιάσουν εσάς και τους συνεπιβάτες σας.

Η κορυφαία αεροδυναμική του σχεδίαση συνεισφέρει στην ομαλή, ήσυχη και αξιόπιστη μετακίνηση.

Σχεδιασμένο για να αντέχει

Tο εμπρός μέρος του αμαξώματος που περικλείει τον κινητήρα είναι κατασκευ-

ασμένο από ενισχυμένο άκαμπτο χάλυβα και σε συνδυασμό με τα δυο άγκιστρα 

ασφαλείας στο καπό συμβάλλουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της ασφά-

λειας. Στην καρότσα, οι πίσω γωνίες είναι ειδικά ενισχυμένες για να απορροφούν 

την ενέργεια πρόσκρουσης σε περίπτωση μετατόπισης του φορτίου, ώστε να απο-

φευχθεί η πρόκληση φθορών στα πλευρικά πάνελ.

Στιβαρή ανάρτηση

Η ανάρτηση στον εμπρός άξονα διαθέτει δι-

πλά ψαλίδια με σπειροειδή ελατήρια και μπά-

ρα σταθεροποίησης ενώ στον πίσω ενισχυμέ-

να φύλλα σούστας για εξαιρετική πρόσφυση. 

Η λειτουργία της ανάρτησης είναι ομαλή και 

άνετη για όλους τους επιβαίνοντες.

* Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει αναλόγως μοντέλου.

Βελτιωμένη πίσω ανάρτηση

Η πίσω ανάρτηση έχει επανασχεδιαστεί με 

στόχο την οδηγική άνεση. Τα ενισχυμένα 

πίσω φύλλα των σουστών σε συνδυασμό 

με την αυξημένη διάμετρο των πίσω αμορ-

τισέρ παρέχουν ομαλή οδήγηση και εξου-

δετερώνουν τους κραδασμούς.
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Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.

Αριστερά: 4WD Club Cab INSTYLE / Sterling Silver Metallic [U25]
Δεξιά: 4WD Club Cab INSTYLE / White Solid [W32]

Στιβαρή κατασκευή

Ακόμη πιο ανθεκτικός χώρος κινητήρα. Ενισχυμένες πίσω γωνίες. Μηχανισμός ασφαλείας του καπό με δύο άγκιστρα.

Άφθονος διαθέσιμος χώρος

Το εξαιρετικό στυλ συνδυάζεται με τη στιβαρότητα. Η μεγάλη καρότσα είναι ενισχυμένη και εξαιρετικά ανθεκτική σε 

κάθε δύσκολο φορτίο. (Η ενισχυμένη καρότσα είναι μεγάλων διαστάσεων για να προσφέρει το χώρο που χρειάζεστε)

* 1: Μέτρηση από το δάπεδο της καρότσας
* 2: Μέτρηση από το πάνω μέρος της καρότσας



ΑΝΕΣΗ

ΔιζωνιΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΚΛιΜΑΤιΣΜΟΣ

ΤΗΛΕΣΚΟΠιΚΟ ΤιΜΟνι
ΜΕ ΡΥθΜιΣΗ ΥψΟΥΣ

ΚΑθΡΕΠΤΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΚιΑΣΗΣ
Ο καθρέπτης μειώνει αυτόματα την λάμψη των 

προβολέων των αυτοκινήτων που κινούνται 

πίσω σας, παρέχοντας καθαρή εικόνα και ενι-

σχύοντας τον τομέα της ασφάλειας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕξΥΠνΗΣ ΕιΣΟΔΟΥ & ΕΚΚινΗΣΗΣ
Έχοντας μαζί σας το κλειδί μπορείτε να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες με το πάτημα 

ενός κουμπιού ή να θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα με το πάτημα του κουμπιού εκκίνησης στην καμπί-

να χωρίς να χρειαστεί η χρήση του κλειδιού.

θΕΡΜΑινΟΜΕνΟ
ΤιΜΟνι

Το θερμαινόμενο τιμόνι παρέχει πιο άνετη οδή-

γηση σε συνθήκες ψύχους. Ο εύχρηστος δια-

κόπτης του, βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα.

CD/MP3 PLAYER
Το ποιοτικό tuner/CD player και η θύρα USB 

που υπάρχει στην κονσόλα, επιτρέπουν εύκολη 

σύνδεση με iPod ή άλλη συσκευή ήχου, για 

φόρτιση συσκευών ή αναπαραγωγή μουσικής.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗν ΟθΟνΗ
Ο έλεγχος του ηχοσυστήματος γίνεται εύκολα 

από την οθόνη αφής 6,1 ιντσών QVGA, η οποία 

εμφανίζει επίσης τις εικόνες της κάμερας οπι-

σθοπορείας.

ΚΑΜΕΡΑ ΟΠιΣθΟΠΟΡΕιΑΣ

ETACS (Electronic Time and Alarm Control System)

Χρονοδιακόπτης ηλεκτρικών παραθύρων

Ακόμη κι αφού σβήσετε τον κινητήρα, τα ηλεκτρικά παράθυ-

ρα μπορούν να ανοίξουν ή να κλείσουν, για 30 δευτερόλεπτα 

πριν ανοίξετε την πόρτα.

Αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας υαλοκαθαριστήρων

Στη λειτουργία συγχρονισμού, οι υαλοκαθαριστήρες λειτουρ-

γούν ταχύτερα όταν το όχημα κινείται με υψηλή ταχύτητα.

Αυτόματο κλείδωμα θυρών

Εντός 30 δευτερολέπτων από το πάτημα του κουμπιού ξεκλει-

δώματος έξω από το αυτοκίνητο, το σύστημα θα κλειδώσει 

και πάλι αυτόματα όλες τις πόρτες, αν καμία δεν έχει ανοίξει.

Λειτουργία αυτόματου σβησίματος προβολέων

Αφού σβήσετε τον κινητήρα και βγείτε από το αυτοκίνητο, 

οι προβολείς θα σβήσουν αυτόματα, για να αποτρέψουν την 

αποφόρτιση της μπαταρίας.
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SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO

Πηγαίντε όπου θέλετε και όταν θέλετε. Ανακαλύψτε νέα μέρη και απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική. Το σύστημα Smartphone-link Display Audio - SDA

σας βοηθά να απολαμβάνετε τις λειτουργίες του ενώ οδηγείτε. Μπορείτε να χειριστείτε τους χάρτες του smartphone, να αναπαράγετε μουσική και να κάνετε

τηλεφωνικές κλήσεις με ασφάλεια χωρίς να απομακρύνετε τα χέρια σας από το τιμόνι, χάρη στη λειτουργία φωνητικών εντολών. Συμβατό με APPLE CARPLAYTM.

HANDS-FREE BLUETOOTH® 
ΤΗΛΕφωνΟ*
* Το σήμα Bluetooth® και τα σχετικά λογότυπα 

είναι σήματα κατατεθέντα από την Bluetooth 

SIG,  Inc.  και  κάθε χρήση τους από την 

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION έχει 

λάβει σχετική άδεια.

ΒΑΣΗ SMARTPHONE
& θΥΡΕΣ φΟΡΤιΣΗΣ USB
ΣΤΗν ΚΕνΤΡιΚΗ ΚΟνΣΟΛΑ

ΒΑΣΗ SMARTPHONE &
ΕνΣωΜΑΤωΜΕνΕΣ θΥΡΕΣ

φΟΡΤιΣΗΣ USB ΓιΑ ΤΑ ΠιΣω 
ΚΑθιΣΜΑΤΑ ΕΠιΒΑΤων

Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.



245/70R16 ελαστικά παντός 

εδάφους + 16” ατσάλινοι τροχοί 

με κεντρική τάπα (χρώμιο)

245/70R16 ελαστικά + 16”

τροχοί αλουμινίου
     265/60R18 ελαστικά + 18”

τροχοί αλουμινίου
     Πλευρικά σκαλοπάτια

Λεβιές ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση      Στάνταρ επιδαπέδια κονσόλα με καπάκι
από δερματίνη PVC + βάση ποτηριού για τα μπροστινά καθίσματα

Τιμόνι από ουρεθάνη

με 4 μπράτσα

Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση

και 4 μπράτσα
     Επιχρωμιωμένοι ηλεκτρικοί

καθρέπτες θυρών με φλας

Επιχρωμιωμένα εξωτερικά

χερούλια θυρών

     Φώτα πορείας LED [DRL]      Πίσω συνδυασμένα φώτα

     Επιχρωμιωμένο χερούλι
πίσω πόρτας

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Εσωτερικός γάντζος

καρότσας x 6
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Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.



White Solid (W32)Sterling Silver Metallic (U25)      Graphite Grey Metallic (U28)      White Diamond (W85)

Jet Black Mica (X37)

Impulse Blue Metallic (D23)Quartz Brown Metallic (C06)      Red Solid (P63)     Sunflare Orange Pearl (M08)

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ 

Σημείωση: Τα δερμάτινα καθίσματα περιλαμβάνουν συνθετικό δέρμα στις πλευρές, το πίσω μέρος, σε κάποια σημεία της επιφάνειας καθίσματος και στα προσκέφαλα (επίσης στις πλευρές του πίσω κεντρικού υποβραχιoνιου, 
καθώς και στα υποβραχιoνια και τις επενδύσεις των θυρών κ.λπ.).

Ύφασμα Υψηλής ποιότητας ύφασμα Δέρμα και συνθετικό δέρμα

ΧΡΩΜΑΤΑ

Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
   Διαθέσιμο          -  Δεν είναι διαθέσιμο

Έκδοση

Club Cab Double Cab

4WD
2WD

Hi-Rider
4WD

INFORM / 
INVITE

INTENSE INSTYLE
INFORM / 

INVITE
INFORM / 

INVITE
INTENSE INSTYLE

Υλικά καθισμάτων
και χρώματα

Ύφασμα (Σκούρο Γκρι) - - - -

Υψηλής ποιότητας ύφασμα (Σκούρο Γκρι) - - - - -

Δέρμα (Μαύρο) - - - - -

Χρώματα Quartz Brown Metallic C06

Impulse Blue Metallic D23

Sunflare Orange Pearl M08

Red Solid P63

Sterling Silver Metallic U25

Graphite Grey Metallic U28

White Solid W32

White Diamond W85

Jet Black Mica X37

Σημείωση: Τα χρώματα που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά λόγω αδυναμίας πιστής αποτύπωσης στο έντυπο.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό επίσημο έμπορο της Mitsubishi Motors για τα πραγματικά χρώματα.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Κύρια Χαρακτηριστικά

• Σύστημα κίνησης 4x4 Easy Select 4WD
• Κλείδωμα πίσω διαφορικού
• Ελαστικά παντός εδάφους
• Μαύρος εμπρός και πίσω προφυλακτήρας
• Μαύρη εμπρός μάσκα
• Μαύρες λαβές θυρών και εξωτερικοί καθρέπτες
• Εσωτερικοί γάντζοι χώρου φόρτωσης
• Φώτα ημέρας
• Προβολείς αλογόνου
• Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα
• Ηλεκτρικές κλειδαριές
• Υφασμάτινα καθίσματα
• Πολυχρειστικό δερμάτινο τιμόνι 4ων ακτινών
• Ράδιο/ CD / USB / 4 ηχεία
• Σύστημα ανοιχτής ακρόασης Bluetooth
• Κλιματισμός A/C
• Υπολογιστής ταξιδίου
• Ένδειξη οδήγησης ECO
• Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανάβαση (HSA)
• Σύστημα Ενεργητικής Ευστάθειας
 (Active Stability & Traction Control - ASTC)
• Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας Trailer (TSA)

Club Cab

Invite

 Κύρια Χαρακτηριστικά
 (επιπλέον της έκδοσης Invite)

• Σύστημα κίνησης 4x4 Super Select 4WD-II
• Ζάντες αλουμινίου 18’’
• Εμπρός προβολείς ομίχλης
• Ηλεκτρικά Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
• Ηλεκτρικά Αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
• 6 ηχεία
• Αυτόματος μονοζωνικός κλιματισμός
• Cruise Control
• Περιοριστής ταχύτητας
• Οθόνη Αφής 7'' SDA συμβατή με APPLE CARPLAYTM

• Κάμερα οπισθοπορίας
• Ψηφιακό Ραδιόφωνο DAB
• Φιμέ κρύσταλλα πίσω παραθύρων
• Προστατευτικό σκαλοπάτι πίσω προφυλακτήρα
• Σύστημα πλύσης προβολέων
• 7 αερόσακοι
• Αισθητήρας βροχής/φώτων

Club Cab

Intense Plus
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 Κύρια Χαρακτηριστικά

• Σύστημα κίνησης 4x4 Easy Select 4WD
• Κλείδωμα πίσω διαφορικού
• Eλαστικά παντός εδάφους
• Ζάντες αλουμινίου 16’’
• Μαύρος εμπρός και πίσω προφυλακτήρας
• Μαύρη εμπρός μάσκα
• Μαύρες λαβές θυρών και εξωτερικοί καθρέπτες
• Εσωτερικοί γάντζοι χώρου φόρτωσης
• Φώτα ημέρας
• Προβολείς αλογόνου
• Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα
• Ηλεκτρικές κλειδαριές
• Υφασμάτινα καθίσματα
• Πολυχρειστικό δερμάτινο τιμόνι 4ων ακτινών
• Ράδιο / CD / USB / 4 ηχεία
• Σύστημα ανοιχτής ακρόασης Bluetooth
• Κλιματισμός A/C με αεραγωγούς στα πίσω καθίσματα
• Υπολογιστής ταξιδιού
• Ένδειξη οδήγησης ECO
• Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανάβαση (HSA)
• Σύστημα Ενεργητικής Ευστάθειας
 (Active Stability & Traction Control - ASTC)
• Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας Trailer (TSA)
• Cruise Control
• Περιοριστής ταχύτητας
• Ηλεκτρικά θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
• Σύστημα ISOFIX για παιδικά καθίσματα

 Κύρια Χαρακτηριστικά
 (επιπλέον της έκδοσης Invite)

• Σύστημα κίνησης 4x4 Super Select 4WD-II
• Ζάντες αλουμινίου 18’’
• Εμπρός προβολείς ομίχλης
• Ηλεκτρικά θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
• Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
• 6 ηχεία
• Αυτόματος μονοζωνικός κλιματισμός
 με αεραγωγούς στα πίσω καθίσματα
• Cruise Control
• Περιοριστής ταχύτητας
• Οθόνη Αφής 7'' SDA συμβατή με APPLE CARPLAYTM

• Κάμερα οπισθοπορίας
• Ψηφιακό Ραδιόφωνο DAB
• Φιμέ κρύσταλλα πίσω παράθυρων
• Προστατευτικό σκαλοπάτι πίσω προφυλακτήρα
• Σύστημα πλύσης προβολέων
• 7 αερόσακοι
• Αισθητήρας βροχής / φώτων
• Σύστημα Ειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας (LDW)
• Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης
 με Ανίχνευση Πεζών (FCM)

Double Cab

Intense Plus
Double Cab

Invite

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Double Cab

Instyle

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Κύρια Χαρακτηριστικά
 (επιπλέον της έκδοσης Intense Plus)

• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα 6 κατευθύνσεων
• Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα
• Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων
• Σύστημα αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι
 (Paddle Shifters)*
• Φώτα ημέρας LED
• Εμπρός προβολείς Bi-LED
• Πίσω φωτά με οδηγούς LED
• 2 Θύρες USB
• Σύστημα Έξυπνης Εισόδου & Εκκίνησης
 (Keyless system)
• Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός
 με αεραγωγούς στα πίσω καθίσματα
• OFF ROAD MODE
• Hill Descent Control (HDC)
• Multi Around Monitor
• Σύστημα Ένδειξης Τυφλού Σημείου (BSW)
• Αυτόματη Λειτουργία Προβολέων (AHB)
• Σύστημα Προειδοποίησης Οπισθοπορείας 

σε Διασταύρωση (RCTA)
• Σύστημα Αποφυγής Ακούσιας Επιτάχυνσης (UMS)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις και Βάρη

Συνολικό μήκος χιλ. 5.215 (5.295*1) 5.225 (5.305*1)

Συνολικό πλάτος χιλ. 1.815 1.815

Συνολικό ύψος χιλ. 1.780 1.780

Μεταξόνιο χιλ. 3.000 3.000

Απόσταση από το έδαφος χιλ. 205 205

Ύψος δαπέδου καρότσας χιλ. 850 850

Απόβαρο κιλά 1.935 1.990 1.970 2.030 2.030 2.035

Μικτό βάρος οχήματος κιλά 2.920 3.110 3.010 3.110

Καθίσματα

Επιβάτες άτομα 4 (2+2) 5

Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα*3 χλμ./ώρα 174 174 171

Κατανάλωση καυσίμου (NEDC)*4

Αστική λί τρα/100 χλμ. 8.6  8.7 8.6 8.7 8.7 8.6

Υπεραστική λίτρα/100 χλμ. 6.8   6.9 6.8 6.9 6.9 7.3

Συνδυασμένη λίτρα/100 χλμ. 7.5  7.6 7.5 7.6 7.6 7.8

CO2 (NEDC)*4

Αστική γρ./χλμ. 228 229 228 229 229 228

Υπεραστική γρ./χλμ. 180 182 180 182 182 193

Συνδυασμένη γρ./χλμ. 198 199 198 199 199 206

Κατανάλωση καυσίμου  (WLTP)*4

Χαμηλή λίτρα/100 χλμ. 9.1 9.2 9.1 9.2 9.2 11.2

Μεσαία λίτρα/100 χλμ. 7.8 8.0 7.8 8.0 8.0 9.6

Υψηλή λίτρα/100 χλμ. 7.6 7.8 7.6 7.8 7.8 8.5

Πολύ υψηλή λί τρα/100 χλμ. 9.8 10.0 9.8 10.0 10.0 10.2

Συνδυασμένη λίτρα/100 χλμ. 8.6 8.8 8.6 8.8 8.8 9.7

CO2 (WLTP)*4

Χαμηλή γρ./χλμ. 238 242 238 242 242 293

Μεσαία γρ./χλμ. 206 211 206 211 211 251

Υψηλή γρ./χλμ. 200 205 200 205 205 224

Πολύ υψηλή γρ./χλμ. 256 261 256 261 261 268

Συνδυασμένη γρ./χλμ. 226 231 226 231 231 254

NΟx mg/χλμ. 78.4 109 78.4 109 109 86.9

Ελάχιστη ακτίνα στροφής μέτρα 5.9 5.9

Ικανότητα ρυμούλκησης (με φρένα) κιλά 3.000 3.100

Ικανότητα ρυμούλκησης (χωρίς φρένα) κιλά 750 750

Κινητήρας

Τύπος (κωδικός)
2.2 λίτρων 16-βάλβιδος, 4 κύλινδροι 
σε σειρά, υπερτροφοδοτούμενος με 

intercooler, DOHC diesel (4N14), με AS&G

2.2 λί τρων 16 -βάλβιδος, 4 κύλινδροι σε σειρά,
υπερτροφοδοτούμενος με intercooler, DOHC diesel (4N14), με AS&G

Επίπεδο ρύπων EURO- 6d temp EURO- 6d temp

Κυβισμός κ.εκ. 2.268 2.268

Μέγιστη ισχύς (EEC net) kW/σ.α.λ. 110/3.500 110/3.500

Μέγιστη ροπή (EEC net) N·m/σ.α.λ. 400/1750-2000 400/1750-2000

Τροφοδοσία

Σύστημα ψεκασμού
Ηλεκτρονικός άμεσος ψεκασμός

Common Rail
Ηλεκ τρονικός άμεσος ψεκασμός

Common Rail

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου λίτρα 75 75

Σύστημα κίνησης

Τύπος
Easy Select

4WD
Super Select 

4WD- II
Easy Select

4WD
 Super Select

4WD- II

Μετάδοση

Τύπος
6-τάχυτη
μηχανική

6-τάχυτη
μηχανική

 6 -τάχυτη 
αυτόματη

με Sport Mode 

Σύστημα διεύθυνσης

Τύπος Υδραυλική υποβοήθηση Υδραυλική υποβοήθηση

Αναρτήσεις

Μπροστά Ψαλίδια, σπειροειδή ελατήρια Ψαλίδια, σπειροειδή ελατήρια

Πίσω Ελ λειπτ ικά φύλ λα σούστας Ελ λειπτ ικά φύλ λα σούστας

φρένα

Μπροστά

Αεριζόμενα 
δισκόφρενα 
(Διάμετρος

294 χιλ.)

Αεριζόμενα 
δισκόφρενα 
(Διάμετρος

320 χιλ.)

Αεριζόμενα 
δισκόφρενα 
(Διάμετρος

294 χιλ.)

Αεριζόμενα δισκόφρενα
(Διάμετρος 320 χιλ.)

Πίσω 11.6 ιν τσών ταμπούρα 11.6 ιν τσών ταμπούρα

Ελαστικά και τροχοί

Ελαστικά (μπροστά και πίσω)  245/70R16 265/60R18 245/70R16  265/60R18

 • Οι  μετρήσεις WLTP και NEDC γίνονται με διαφορετικές μεθόδους. Γι' αυτό το λόγο, υπάρχει διαφορά στους ρύπους στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.
 *1: Με πίσω προφυλακτήρα με σκαλοπάτι.
 *2: Προαιρετικός εξοπλισμός.
 *3: Μετρήσεις της MITSUBISHI MOTORS CORPORATION. Τα πραγματικά χιλιόμετρα θα εξαρτηθούν από τον τρόπο που οδηγείτε και συντηρείτε το όχημά σας.
 *4: Η επιτάχυνση, η κατανάλωση καυσίμου και οι τιμές CO2 ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού. Περιέχει φθωριούχα αέρια θερμοκηπίου < HFO-1234yf / 0.55kg >
 Σημείωση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό επίσημο έμπορο της Mitsubishi Motors για περισσότερες πληροφορίες. 
 Σημείωση: Η επικίνδυνη οδήγηση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο αυτοκίνητο. Παρακαλούμε να οδηγείτε προσεκτικά.
 Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό επίσημο έμπορο της Mitsubishi Motors για περισσότερες πληροφορίες.

Μοντέλο

Τύπος αμαξώματος Club Cab Double Cab

Σύστημα κ ίνησης 4WD 4WD

Κινητήρας 2.2 IC/TC DI-D AS&G 2.2 IC/TC DI-D AS&G

Έκδοση / Επίπεδο εξοπλισμού Invite Intense Plus Invite Intense Plus Instyle
Intense / Instyle 

(AT)
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

   (Όλες οι μετρήσεις είναι σε χιλιοστά)

Club Cab Double Cab 

   Βασικό              Προαιρετικό          -  Δεν είναι διαθέσιμο

Κινητήρας και Πλαίσιο

Κινητήρας

Μηχανικό κ ιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων

Αυτόματο κ ιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων 6AT
με ηλεκ τρικό κ λείδωμα και επιλογή Sport

Auto Stop & Go [AS&G]

2WD

Easy Select 4WD

Super Select 4WD- II

Κ λείδωμα πίσω διαφορικού

Πλαίσιο

Μπροστινά αεριζόμενοι δίσκοι (διάμετρος 294 χιλ.)

Μπροστινά αεριζόμενοι δίσκοι (διάμετρος 320 χιλ.)

Πίσω ταμπούρα

Ανάρτηση Comfort

Αν τ ισ τρεπτ ική ράβδος εμπρός

Μπροστά & πίσω: Ελαστικά 245/70R16
και τροχοί 16 ιν τσών από χάλυβα (επιχρωμιωμένα κέν τρα τροχών)

Ρεζέρβα: ίδιων διαστάσεων με τα βασικά ελαστικά
+ 16 ιν τσών τροχός από χάλυβα

Μπροστά & πίσω: Ελαστικά 245/70R16
και τροχοί αλουμινίου 16 ιν τσών

16 ιν τσών τροχοί αλουμινίου

Ρεζέρβα: ίδιων διαστάσεων με τα βασικά ελαστικά
+ 16 ιν τσών τροχός από χάλυβα

Μπροστά & πίσω: Ελαστικά 265/60R18
και τροχοί αλουμινίου 18 ιν τσών

Ρεζέρβα: ίδιων διαστάσεων με τα βασικά ελαστικά
+ 18 ιν τσών τροχός αλουμινίου

Εξωτερικό

Φώτα

Προβολείς αλογόνου με μαύρο πλαίσιο
και μηχανική ρύθμιση προβολέων

Προβολείς LED (μεγάλη/μικρή σκάλα) με φώτα πορείας LED

Φώτα πορείας: ενσωματωμένα σ τους προβολείς ομίχλης

Φλας σ τον προφυλακτήρα με διάφανα κάτοπτρα

Μπροστινοί προβολείς ομίχλης 

Μπροστινοί προβολείς ομίχλης (μεγάλου μεγέθους)

Πίσω συνδυασμένα φώτα (LED πίσω φώτα
και φώτα σ τάθμευσης με οδηγούς LED)

Οπίσθιοι προβολείς ομίχλης: πίσω συνδυασμένα φώτα (πλευρά οδηγού)

Ψηλά τοποθετημένο σ τοπ σ την πίσω πόρτα

Ορατότητα

Πλυστικό προβολέων

Υαλοκαθαρισ τήρες μεταβλητής λει τουργίας

Αυτόματος αισθητήρας βροχής
και αυτόματα φώτα με έλεγχο εξωτερικού φωτός

Πράσινο παρπρίζ πολ λαπλών επισ τρώσεων

Πίσω παράθυρο με σύστημα ξεθαμπώματος (με χρονοδιακόπτη)

Φιμέ τζάμια

Κάμερα οπισθοπορείας

Γρίλια
Μπροστινή γρίλια: μαύρη

Μπροστινή γρίλια: ασημί

Μοντέλο

Τύπος αμαξώματος Club Cab Double Cab

Σύστημα κ ίνησης 4WD 4WD

Έκδοση / Επίπεδο εξοπλισμού Invite Intense Plus Invite Intense Plus Instyle Instyle (AT)

Μοντέλο

Τύπος αμαξώματος Club Cab Double Cab

Σύστημα κ ίνησης 4WD 4WD

Έκδοση / Επίπεδο εξοπλισμού Invite Intense Plus Invite Intense Plus Instyle Instyle (AT)

Προφυλακτήρες

Μπροστινός προφυλακτήρας: σ τα χρώματα του αμαξώματος

Μπροστινός προφυλακτήρας: σ τα χρώματα του αμαξώματος
με διακοσμητικές επενδύσεις χρωμίου

Μπροστινή προστατευτ ική ποδιά

Εξωτερικό προστατευτ ικό δαπέδου: μεγάλου μεγέθους

Πλαϊνά

Πλευρικά επίπεδα σκαλοπάτια

Μαύροι καθρέπτες θυρών με μηχανική ρύθμιση και αναδίπλωση

Ηλεκτρικοί  καθρέπτες θυρών θερμαινόμενοι

Ηλεκτρικοί καθρέπτες θυρών με μηχανισμό αναδίπλωσης & ενσωματωμένα φλας

Εξωτερικό

Πλαϊνά

Πλαίσιο πόρτας σ το χρώμα του αμαξώματος

Πλαίσιο πόρτας μαύρο ματ

Μαύρα εξωτερικά χερούλια θυρών

Επιχρωμιομένα εξωτερικά χερούλια θυρών

Αρθρωτός μηχανισμός ανοίγματος πίσω πόρτας

Μπροστινοί λασπωτήρες

Πίσω λασπωτήρες

Καρότσα

Γάν τζος δαπέδου σ την καρότσα x 6

Χερούλι πίσω πόρτας: μαύρο

Χερούλι πίσω πόρτας: επιχρωμιομένο

Στοπ πόρτας (συρματόσχοινο)

Πίσω προφυλακτήρας με σκαλοπάτι (ασημί )

Πίσω μεταλ λική προστατευτ ική μπάρα

Εσωτερικό

Πίνακας
οργάνων

Κεν τρική κονσόλα οργάνων: μαύρη

Κεν τρική κονσόλα οργάνων: piano black

Αεραγωγοί κεν τρικής κονσόλας: μαύροι

Αεραγωγοί κεν τρικής κονσόλας: ασημί

Υψηλής αν τ ίθεσης όργανα

Ασημί πλαίσιο οργάνων

Επιχρωμιωμένο πλαίσιο οργάνων

Οθόνη πολ λαπλών λειτουργιών (σ την κονσόλα οργάνων)

Μαύρη οθόνη με λευκούς χαρακτήρες, Χιλιομετρητής, Μετρητής ταξιδιού A/B,

Μέση κατανάλωση καυσίμου A/B, Υπολοιπόμενα χιλιόμετρα,

Υπενθύμιση συν τήρησης, Ένδειξη αλ λαγής ταχύτητας,
υποβοήθηση οικονομικής οδήγησης, ένδειξη AS&G

Ένδειξη συστήματος 4WD

Ροοστάτης Φωτισμού Ταμπλό

Περισ τροφικός επιλογέας μετάδοσης κ ίνησης

Επιδαπέδια κονσόλα: μαύρη

Επιδαπέδια κονσόλα: piano black

Χειρόφρενο με επιχρωμιομένο κουμπί & δερμάτινη επένδυση

Ντουλαπάκι με κ λειδαριά και φωτισμό

Αμορτισέρ σ το ν τουλαπάκι

Ποτηροθήκες x 2 (επιδαπέδια κονσόλα)

Αποθηκευτικός χώρος στην κεντρική επιδαπέδια κονσόλα με υποβραχιόνιο

Αποθηκευτικός χώρος σ την κεν τρική επιδαπέδια κονσόλα
με υποβραχιόνιο από δερματίνη PVC
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Τιμόνι & Λεβιές 
ταχυτήτων

Υδραυλικό τ ιμόνι

Ρύθμιση ύψους

Ρύθμιση ύψους και θέσης

4 ακ τ ίνων τ ιμόνι από ουρεθάνη με επιχρωμιωμένο λογότυπο "Three DIA"

4 ακ τ ίνων τ ιμόνι με δερμάτινη επένδυση
και επιχρωμιωμένο λογότυπο "Three DIA"

Θερμαινόμενο τ ιμόνι

Λεβιές ταχυτήτων από ουρεθάνη

Λεβιές ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση

Cruise control

Ρυθμιζόμενος περιορισ τής ταχύτητας

Χειρισ τήρια αλ λαγής ταχυτήτων σ το τ ιμόνι

Χειρισμός ηχοσυστήματος σ το τ ιμόνι

Bluetooth hands-free σύστημα τηλεφώνου με θύρα USB

Εσωτερικό

Ασφάλεια

SRS αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού
με διακόπτη απενεργοποίησης για τον συνοδηγό

SRS αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι,
αερόσακοι τύπου κουρτίνας, αερόσακος γονάτων οδηγού

ABS (Σύστημα Αν τ ιμπλοκαρίσματος των Τροχών) με EBD
(Electronic Brake-force Distribution)

Σύστημα προτεραιότητας εν τολής πέδησης

Σύστημα υποβοήθησης φρένων (Brake assist system)

Μπάρες προστασίας πλευρικών θυρών (μπροστά)

Μπάρες προστασίας πλευρικών θυρών (μπροστά και πίσω)

Κ λείδωμα ασφαλείας παιδιών σ τ ις πίσω πόρτες

Άγκισ τρα παιδικού καθίσματος ISO-FIX: Χαμηλό άγκισ τρο x 2 & άγκισ τρο 
ιμάν τα x 2 με σημείο προσαρμογής και ένθετο για ISO-FIX

Active Stability & Traction Control [ASTC],

Hill Star t Assist [HSA] και Trailer Stability Assist [TSA]

Hill Descent Control [HDC]

Λειτουργίες OFF ROAD

Forward Collision Mitigation system [FCM]

Lane Departure Warning [LDW]

Automatic High Beam [AHB]

Ultrasonic misacceleration Mitigation System [UMS]

Blind Spot Warning [BSW]

Lane Change Assist [LCA]

Rear Cross Traf fic Aler t [RCTA]

Αισθητήρες σ τροφής (8 σημείων)

Αισθητήρες σ τάθμευσης 

Multi Around Monitor 

Προειδοποιητ ική λυχνία ζωνών ασφαλείας
και ηχητ ική ειδοποίηση (σ τα μπροστινά και πίσω καθίσματα)

Λειτουργία σινιάλου πέδησης έκ τακ της ανάγκης

Καθίσματα

Υφασμάτινα καθίσματα: μαύρο

Υφασμάτινα καθίσματα: Υψηλής ποιότητας σκούρο γκρι 

Δερμάτινα καθίσματα (οδηγού ρυθμιζόμενο κατά 6 τρόπους)
και θερμαινόμενα οδηγού και συνοδηγού

Μπροστά

Ρύθμιση ύψους προσκέφαλων σ τα μπροστινά καθίσματα x 2

Χειροκίνητη κύλιση, ανάκ λιση και ρύθμιση ύψους (κάθισμα οδηγού)

Χειροκίνητη κύλιση και ανάκ λιση (κάθισμα συνοδηγού)

Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού & συνοδηγού

Άγκισ τρο: κάθισμα οδηγού και συνοδηγού

Μπροστινές 3- σημείων ζώνες ασφαλείας ELR με διπλό προεν τατήρα
και περιορισ τή ισχύος (κάθισμα οδηγού) και μονό προεν τατήρα
με περιορισ τή ισχύος (κάθισμα συνοδηγού)

Μπροστινές ζώνες ασφαλείας με ρύθμιση ύψους

Θήκες αποθήκευσης σ το πίσω μέρος του καθίσματος (οδηγού, συνοδηγού)

Πίσω

Οπίσθια ξεχωρισ τά καθίσματα

Οπίσθιο ενιαίο κάθισμα

Οπίσθια προσκέφαλα x 2

Οπίσθια προσκέφαλα x 3

3 σημείων ELR x 2

3 σημείων ELR x 3 με προεν τατήρα & περιορισ τή ισχύος x 2

Κεν τρικό πίσω υποβραχιόνιο (με 2 ποτηροθήκες) 

Θήκες αποθήκευσης x 2 κάτω από το πίσω κάθισμα

Εσωτερικό

Οροφή

Αναδιπλούμενη χερολαβή x 4 (οδηγός, συνοδηγός & πίσω επιβάτες *1)

Χειρολαβή σ τ ις μπροστινές κολώνες x 4
(οδηγός, συνοδηγός και πίσω επιβάτες *1)

Γάν τζος x 2 (πίσω)

Σκιάδιο οδηγού με θήκη εγγράφων

Σκιάδιο συνοδηγού με σκεπαζόμενο καθρεπτάκι με φωτισμό

Κεν τρικός καθρέπτης ημέρας και νύχ τας

Κεν τρικός καθρέπτης αυτόματης σκίασης

Λάμπα Φωτισμού μπροστινού μέρους της καμπίνας,
λάμπα ανάγνωσης χάρτη και θήκη γυαλιών

Λάμπα φωτισμού πίσω μέρους της καμπίνας

θύρες

Ηλεκτρικά παράθυρα με αυτόματη διακοπή λειτουργίας
στη θέση του οδηγού

Διακόπτες ηλεκ τρικών παραθύρων: piano black με ασημί διακοσμητικό

Επένδυση θυρών με ένθετο ύφασμα

Εσωτερικά χερούλια θυρών: βασικό χρώμα

Εσωτερικά χερούλια θυρών: επιχρωμιωμένα

Θήκη πλαϊνών θυρών και βάση μπουκαλιού x 4 (σε κάθε πόρτα)

Διάφορα

Μοκέτα δαπέδου (needle punch) με ανυψωμένη θέση ποδιού

Παροχή ρεύματος 12V σ το ν τουλαπάκι της κεν τρικής κονσόλας

Αναπτήρας

Σταχ τοδοχείο

Άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ από το εσωτερικό της καμπίνας

Λειτουργία

Αυτόματο κ λείδωμα θυρών με την ταχύτητα του αυτοκινήτου

Immobilizer

Κεν τρικό κ λείδωμα θυρών (κ λειδί & κουμπί θύρας οδηγού)

Κύριο κ λειδί x 2 (με προστατευτ ικό)

Σύστημα εισόδου χωρίς κ λειδί: Κ λειδί με πομπό x 2

Σύστημα έξυπνης εισόδου και κουμπί εκκίνησης κ ινητήρα

Κύλινδρος κ λειδιού ανάφλεξης με φωτισμό

Κλιματισμός

Χειροκίνητο air condition 

Πλήρως αυτόματο air condition

Πλήρως αυτόματο 2-ζωνικό air condition

Φίλτρο αέρα καμπίνας

Οπίσθιοι αεραγωγοί καλοριφέρ (καθίσματα 2ης σειράς)

Ηχοσύστημα

Ηχοσύστημα (σ το πάνελ οργάνων) 1DIN με καπάκι

Ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB)

Hχοσύστημα 2DIN LW/MW/FM, CD, MP3

Ηχοσύστημα Display Audio 2DIN LW/MW/FM, CD, MP3

Mitsubishi Multi Communication System (MMCS) με σύστημα
πλοήγησης, LW/MW/FM, CD, MP3 και κάμερα οπισθοπορείας

Ηχοσύστημα Smartphone Link Display Audio AM/FM/DAB radio, HDMI, USB/
Bluetooth® music player, θύρα USB  (κάτω μπροστινή κονσόλα)) *2

4 ηχεία

6 ηχεία (με 2 tweeters)

Θύρα USB

Θύρα USB σ την κονσόλα x 2

Κεραία οροφής

Κιτ πρώτων βοηθειών, προειδοποιητ ικό τρίγωνο

Εργαλειοθήκη και γρύλος

Διπλή κόρνα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

   Βασικό              Προαιρετικό          -  Δεν είναι διαθέσιμο

 *1: Το πίσω δεν είναι διαθέσιμο για την έκδοση Club Cab

 *2: Σε συγκεκριμένες χώρες μόνο

 Σημείωση: Το όνομα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα από την Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση αυτών των σημάτων από την MITSUBISHI MOTORS CORPORATION έχει λάβει τη σχετική άδεια.

 Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό επίσημο έμπορο της Mitsubishi Motors για περισσότερες πληροφορίες.
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Μοντέλο

Τύπος αμαξώματος Club Cab Double Cab

Σύστημα κ ίνησης 4WD 4WD

Έκδοση / Επίπεδο εξοπλισμού Invite Intense Plus Invite Intense Plus Instyle Instyle (AT)

Μοντέλο

Τύπος αμαξώματος Club Cab Double Cab

Σύστημα κ ίνησης 4WD 4WD

Έκδοση / Επίπεδο εξοπλισμού Invite Intense Plus Invite Intense Plus Instyle Instyle (AT)


