
GRJÓTHARÐUR
Sjötta kynslóð pallbílsins byggir á 40 ára reynslu þessa harðduglega vinnuþjarks.



KRÖFTUGRA ÚTLIT
Ný útlitshönnun Mitsubishi L200 endurspeglar hörku og áreiðanleika þessa 
mikla vinnuþjarks. Hvert sem verkefnið er - getur þú treyst styrk og seiglu L200 
sem þjónar kröfuhörðum notendum þessa alvöru pallbíls. Kröftugra útlit nýrrar 
hönnunar er í senn enn hörkulegra og glæsilegra en áður. 





STELUR ATYGLINNI
Þegar nýr L200 keyrir framhjá grípur hann athyglina með sínu öfluga útliti. Þú 
nýtur þess að aka á honum í óviðjafnanlegu íslensku landslagi.



NÝ GÆÐAVIÐMIÐ
Akstursupplifun L200 er hrein unun. Hágæða innréttingar og sportleg 
hönnun breytir akstrinum. Ný 6 gíra sjálfskipting með þægilegum 
skiptiflipum við stýrið ásamt fjölmörgum tækninýjungum gera aksturinn 
enn betri og öruggari.



NÁTTÚRUVÆNN KRAFTUR
MITSUBISHI hefur lagt mikinn metnað í þróun tækni og vélar sem er í senn öflug og 
umhverfisvæn án þess að það komi niður á kröfum sem gerðar eru til pallbíls sem er í 
senn öflugur og áreiðanlegur. 

Niðurstaðan birtist í sjöttu kynslóð Mitsubishi L200. Einkar öflug 2,2 lítra, 16 ventla, MIVEC 
Turbo, dísilvél uppfyllir ströngustu mengunarstaðla Evrópu og skilar 150 hestöflum og 400 
Nm togi við 2.000 snúninga. 

Pallurinn býður yfirdrifið rými og burð (kg) og dráttargetan er 3100 kg.  
Nýr L200 hefur allt sem alvöru pallbíll þarf að bjóða. 
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FÓTVISSARI EN NOKKRU SINNI FYRR 
Uppfært fjórhjóladrif með nýju “Off Road 4WD Mode” og “Hill Descent Control” kerfi.

Hið nýja Off Road 4WD Mode gerir ökumanni að velja akstursstillingu sem hentar fullkomnlega 
akstursskilyrðum.  

Kerfið samstillir vél, skiptingu og bremsukerfi og aðlagar grip og fullkomnar þannig 
aksturseiginleika meðan ekið er í fjórhjóladrifi.

Uppfærður og styrktur undirvagn, bremsur og ný fjöðrun tekur enn betur við skilyrðum sem 
kröfuhörðustu notendur geta sett pallbíl.





AÐSTOÐARKERFI
Það fylgir mikil ábyrgð því að aka stórum öflugum bíl og það er mikilvægt að vera stöðugt 
á varðbergi fyrir umhverfinu. Mitsubishi L200 #K6 býðst með háþróuðum öryggisbúnaði 
sem er til staðar þegar á reynir, árekstrarvara tengdum hraðastilli (FCM), 360° myndavél, 
akreinavara (LDW) og blindhornavara. Akreinaaugu (BSW/LCA), hliðarumferðarvari (RCTA), 
bílastæðavörður (UMS) og Super Select fjórhjóladrif fyrir erfiðar akstursaðstæður.

Blindhornaviðvörum [BSW]
Þetta öryggiskerfi notar skynjara á aftari stuðara til að 
skynja ökutæki í aftara blindasvæðinu þínu, á hægri og 
vinstri hlið. Þegar ökutæki er skynjað, kemur viðvörunarljós á 
hurðarspelinum á þeirri hlið.

Árekstrarvarnarkerfi [FCM]
Hjálpar að koma í veg fyrir framaákeyrslu eða takmarkar 
skaðan ef árekstur er óumflýagnlegur. Tekur mið af 
ökutækjum og gangandi vegfarendum með myndavél og 
laser radar. 

NÝTT

Sjálfvirk háuljós [AHB] 
Til að auka öryggi, þægindi og akstursánægju á dimmum 
kvöldum, þá lækka sjálfvirkt háuljósin þegar ökutæki eru 
skynjuð framundan og hækka sjálvirkt aftur svo að hægt sé að 
halda hendinni á stýrinu án þess að hækka og lækka geislan 
handvirkt

Akreinavari [LDW]
Þetta öryggiskerfi notar skynjara á aftari stuðara til að 
skynja ökutæki í aftara blindasvæðinu þínu, á hægri og 
vinstri hlið. Þegar ökutæki er skynjað, kemur viðvörunarljós 
á hurðarspelinum á þeirri hlið.

High-beam Low-beam

Hætta á árekstri

Viðvörun + bremsuaðstoð

Mikil hætta á árekstri

Viðvörun+ sjálfvirk bremsun

Mjög mikil hætta á árekstri

viðvörun + hörð sjálfvirk bremsun

NÝTT

NÝTT



360* Myndavél
Myndavélar eru að framan, aftan og á hliðum ökutækisins. 
Sem færir þér góða yfirsýn þegar ökutækinu er lagt eða 
bakkað út úr stæði. Hægt er að hafa ýmsar samsetningar til 
að sýna blind svæði og hjálpa þér við að leggja ökutækinu á 
öruggari máta.

Rearview + Bird’s-eye view

Vöktunarkerfi að aftan [RCTA]
Gaumljós birtist á skjá þegar RCTA er virkt. Ef ratarskynjarar 
í aftari stuðara skynja að ökutæki nálgast í grennd 
við afturvirkan búnað, þá birtast viðvörunarskilaboð á 
margmiðlunarskjánum og hljóðmerki og gaumljós blikka í 
báðum hurðarspeglunum.

Ákeyrsluvörður [UMS]
Til að hjálpa við að koma í veg fyrir árekstur á bílastæðum, 
gefur þetta kerfi frá sér viðvörunarhljóð og biritr viðvörun 
ef skynjarar að framan eða aftan uppgötva nálæga hindrun 
í vegi þínum. Afl vélarinnar er sjálvirkt stjórnað hraðinn sé 
óvænt aukin fyrir slysni

Vélarútgangsstýring er virkjuð:
- Þegar ekið er á mjög lágum hraða (ekki í N eða P stöðu)
- Þegar hindrun / bifreið er innan skamms
- Þegar eldsneytisgjöfinni er ýtt hart eða skyndilega
- Þegar ökumaður er ekki að bregðast við til að forðast 
hindranir / farartæki

Brekkubremsa [HDC]
Með því að ýta á HDC hnappinn virkjar HDC, sem beitir sjálfkrafa 
bremsunum til að viðhalda núverandi hraða þegar ferðast niður á við. 
Þetta gerir þér kleift að einbeita þér að stýra bílnum með meira öryggi 
án þess að þurfa að hafa hugan við bremsurnar. Hægt er að virkja HDC 
á ökutækjum með sjálfskiptingu við 2 - 20 km / klst. Á ökutækjum 
með beinskiptingu getur HDC verið virkjað í 1. gír við 3 - 20 km / klst.

Off-Road mode
Bættu gripið þegar þörf er á með því að velja á milli möl, drulla / snjór, 
sandur eða stórgrýti *. Ýttu einfaldlega á OFF ROAD MODE hnappinn 
þar til viðeigandi stilling birtist á upplýsingaskjánum. Vélárafl, gírkassi 
og hemlun aðlagast til samræmis við að hámarka afköst.

NÝTT

NÝTT



VELDU ÞINN L200

Impulse Blue Metallic (D23)Quartz Brown Metallic (C06)

White Solid (W32)

Sterling Silver Metallic (U25)

Jet Black Mica (X37)

Red Solid (P63) NÝRGraphite Grey Metallic (U28) NÝR

Sunflare Orange Pearl (M08) NÝR

White Diamond (W85) NÝR
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ÁKLÆÐI

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Note: Leather seats include synthetic leather on the sides, rear, partial seating surfaces and head restraint (also on rear centre armrest sides, door armrests 
and door trim etc).

Tauáklæði Sportáklæði Svart leður

GRUNNUPPLÝSINGAR

MÁL

PALLUR

HÆÐ

ÞYNGD

AFKÖST

VÉL OG EYÐSLA

DRIF

STÝRIBÚNAÐUR,
DEMPARAR,
BREMSUR &
HJÓLABÚNAÐUR

Gerð

Undirgerð

Gírskipting

Sætafjöldi

Hurðafjöldi

Lengd með stuðara að aftan

Breidd

Hæð

Öxlar - Fjarlægð á milli

Sporvídd - Framan

Sporvídd - Aftan

Lengd - Innanmál

Breidd - Innanmál

Hæð - Innanmál

Veghæð

Hleðsluhæð

Heildarþyngd

Eiginþyngd

Hleðsla

Hámarksþyngd á þak

Hámarkshraði

Beygjuradíus

Dráttargeta - án bremsu

Dráttargeta - með bremsu

Vélargerð

Slagrými

Ummál x slaglengd stimpils

Þjöppuhlutfall

Útblástursstaðall

Hámarksafl

Hámarkstog

Eldsneytiseyðsla - Blandaður akstur NECD

CO2 útblástur NECD

Eldsneytiseyðsla - Blandaður akstur WLTP

CO2 útblástur NECD

Eldsneytiskerfi

Eldsneytistankur

NOx

Gírkassi

Gírun - 1.gír

Gírun - 2.gír

Gírun - 3.gír

Gírun - 4.gír

Gírun - 5.gír

Gírun - 6.gír

Gírun - bakkgír

Gírhlutfall - Hátt drif

Gírhlutfall - Lágt drif

Drifhlutfall í öxlum

Stýrisgerð

Fjörðun - Framan

Fjörðun - Aftan

Bremsur - Framan

Bremsur - Aftan

Hjólabúnaður
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INTENSE

MT

5

2030

1080

174

3000

400 / 2000

7,6

199

8,8

231

Rafstýrð innspýting (common rail)

75

109

6 gíra beinsk. (V6M5A)

4,280

2,298

1,437

0,776

0,651

3,959

2,566

3,917

INTENSE / INSTYLE

AT

2035

1075

171

3100

7,8

206

9,7

254

86,9

6 gíra sjálfsk. (V6M5A)

3,600

2,090

1,488

0,687

0,580

3,732

2,566

4,272

DOUBLE CAB

4

5295

1815

1780

3000

1520

1515

1520

1470

475

205

850

3110

80

5,9

750

4N14 D4 Turbo Intercooler Auto Stop&GO

2268

86,0 x 97,6

14,4

Euro6d temp

150 (110) / 3.500

1,000

1,000

Vökvastýrt tannstangastýri

Sjálfstæð gormafjörðun

Blaðfjaðrir

Loftkældir diskar, 320 mm þvermál

Skálabremsur, 11,6"

265/ 60R18 110H, léttmálmur



GRUNNBÚNAÐUR
• ABS hemlun með EBD  
• Bremsur að framan: Loftkældir diskar (Þvermál 294mm)
• Bremsur að aftan: Tromla 11.6’’
• Handbremsa: Hliðargrip
• Hjólbarðar: 245/70/R16
• Felgur: 16’’ stálfelgur
• Varadekk: 16’’ stálfelgur
• Eldsneytistankur: 75L
• Fjórhjóladrif: Super Select 4WD-II
• Mismunadrifslæsing i miðju
• Mismunadrifslæsing að aftan
• Lágt drif
• Hjólabúnaður að framan: Sjálfstætt, þríhornsarmar
• Hjólabúnaður að aftan: Stífur öxull, blaðfjaðrir.
• 2.2L Dísilvél
• Uppfyllir mengunarkröfur Euro6d Temp

YTRI BÚNAÐUR
• 6 festikrókar á palli.
• Hlífðarplana að framan 
• Stigbretti
• Svartir gluggalistar
• Aurhlífar að framan og aftan
• Sjálfvirk akstursljós
• Þokuljós að framan og aftan
• Stefnuljós innfellt í stuðara

LÝSING OG TENGINAR
• 12V tengi í miðjustokk
• Sígarettukveikjari
• Lestrarljós frammi
• Rýmisljós aftur í
• Lýsing við ræsirofa
• Krómaðir, uppphitaðir og aðfellanlegir hliðarspeglar
• Afturrúðuhitari

INNANRÝMI
• Þriggja þunkta öryggisbelti
• Stillanlegt farþegasæti
• 4WD upplýsingaljós
• Stillanlegt stýri (hæð og lengd)

ÞÆGINDI
• 2DIN útvarp LW/MV/FM/CD/MP3
• Öskubakki
• Geymsluvasi frammi
• Glasahalari í hurðum
• Glasahaldari í gólfstokki
• Stuðningshandfang í öllum hurðum
• Sólskyggni með geymsluvasa (bílstjóri) og spegil (farþegi)
• Fjarstýrð samlæsing
• Rafdrifnar rúður að framan og aftan
• Tvítóna flauta
• Hiti í framsætum
• Hitastilling / miðstöð fyrir aftursæti
• Lyklalaust aðgengi
• Ræsilás
• USB Tengi

ÖRYGGI
• Öryggispúði v áreksturs - að framan fyrir bílstjóra
  og farþegar, aftengjanlegur farþegamegin
• Öryggispúði v áreksturs - fyrir hné
• Hliðar og gardínupúðar, aftengjanlegir 
  farþegamegin
• Barnalæsing á afturhurðum
• ISO FIX festingar
• Gaumljós fyrir sætisbelti 
• Sjúkrakassi
• Öryggisþríhyrningur

ANNAÐ
• Dráttarkrókur að framan
• Einfalt verkfærasett
• Tjakkur

Invite



GRUNNBÚNAÐUR
• ABS hemlun með EBD 
• Bremsur að framan: Loftkældir diskar (Þvermál 320mm)
• Bremsur að aftan: Tromla (11.6’’)
• Handbremsa: Hliðargrip
• Hjólbarðar: 265/60/R18
• Felgur: 18’’ álfelgur
• Varadekk: 18’’ álfelga
• Eldsneytistankur: 75L
• Fjórhjóladrif: Super Select 4WD-II
• Mismunadrifslæsing i miðju
• Mismunadrifslæsing að aftan
• Lágt drif
• Hjólabúnaður að framan: Sjálfstætt, þríhornsarmar
• Hjólabúnaður að aftan: Stífur öxull, blaðfjaðrir.
• 2.2L Dísilvél
• Uppfyllir mengunarkröfur Euro6d Temp

YTRI BÚNAÐUR
• 6 festikrókar á palli.
• Krómhandfang á palllhurð.
• Samlitur stuðari að framan með krómlistum
• Hlífðarplana að framan
• Stigbretti
• Svartir gluggalistar
• Krómaðir hurðaopnarar
• Aurhlífar að framan og aftan
• Sjálfvirk akstursljós
• Þokuljós að framan og aftan
• Stefnuljós innfellt í stuðara
• LED bremsuljós efst í afturglugga
• Framljósaþvottabúnaður

LÝSING OG TENGINAR
• 12V tengi í miðjustokk
• Sígarettukveikjari
• Lestrarljós frammi
• Rýmisljós aftur í
• Lýsing við ræsirofa
• Krómaðir, uppphitaðir og aðfellanlegir hliðarspeglar
• Afturrúðuhitari

INNANRÝMI
• Þriggja þunkta öryggisbelti
• Armhvíla í miðrými með 2 glasahöldurum
• Stillanlegt farþegasæti
• Geymsluvasi á bakhlið framsæta
• Leðurklætt höfuð á gírskiptingu
• Svartlakkaður miðjustokkur
• Margmiðlunarskjár
• 4WD upplýsingaljós
• 4 arma leðurklætt og fjölstillanlegt stýri
• Stillanlegt stýri (hæð og lengd)

ÞÆGINDI
• 6 hátalarar, þmt. 2 diskanthátalarar
• 7’’ snjallsímaskjár (SDA)
• Handfrjáls/raddstýrður búnaður í stýri 
• Upplýst hanskahólf með ljúfloku
• Öskubakki
• Geymsluvasi frammi

• Glasahalari í hurðum
• Glasahaldari í gólfstokki
• Stuðningshandfang í öllum hurðum
• Krókur fyrir herðatré í bakrými (2x)
• Sólgleraugnahólf
• Sólskyggni með geymsluvasa (bílstjóri) og spegil 
  (farþegi)
• Skyggðar afturrúður (hliðar og aftan)
• Geymsluhólf og armpúði milli sæta
• Fjarstýrð samlæsing
• Rafdrifnar rúður að framan og aftan
• Regn- og ljósaskynjari
• Tvítóna flauta
• Hraðastillir
• Hiti í framsætum
• Hitastilling / miðstöð fyrir aftursæti
• Lyklalaust aðgengi
• Ræsilás
• USB Tengi x2 / HTDMI tengi

ÖRYGGI
• Akrreinavari (LDW)
• Árekstrarvari með bremsuvakt (FCM)
• Virkt stöguleika og spólvarnarkerfi (ASTC)
• 360° myndavél með stjórnhnappi í stýri
• Öryggispúði v áreksturs - að framan fyrir bílstjóra
  og farþegar, aftengjanlegur farþegamegin
• Öryggispúði v áreksturs - fyrir hné
• Hliðar og gardínupúðar, aftengjanlegir 
  farþegamegin
• Barnalæsing á afturhurðum
• ISO FIX festingar
• Gaumljós fyrir sætisbelti 
• Sjúkrakassi
• Öryggisþríhyrningur

ANNAÐ
• Dráttarkrókur að framan
• Einfalt verkfærasett
• Tjakkur

Intense



Instyle
GRUNNBÚNAÐUR
• ABS hemlun með EBD 
• Bremsur að framan: Loftkældir diskar (Þvermál 320mm)
• Bremsur að aftan: Tromla (11.6’’)
• Handbremsa: Hliðargrip
• Hjólbarðar: 265/60/R18
• Felgur: 18’’ álfelgur
• Varadekk: 18’’ álfelga
• Eldsneytistankur: 75L
• Fjórhjóladrif: Super Select 4WD-II
• Mismunadrifslæsing i miðju
• Mismunadrifslæsing að aftan
• Utanvegastilling (Off Road Traction Control)
• Lágt drif
• Hjólabúnaður að framan: Sjálfstætt, þríhornsarmar
• Hjólabúnaður að aftan: Stífur öxull, blaðfjaðrir.
• 2.2L Dísilvél
• Uppfyllir mengunarkröfur Euro6d Temp

YTRI BÚNAÐUR
• 6 festikrókar á palli.
• Krómhandfang á palllhurð.
• Samlitur stuðari að framan með krómlistum
• Hlífðarplana að framan
• Stigbretti
• Svartir gluggalistar
• Krómaðir hurðaopnarar
• Aurhlífar að framan og aftan
• LED akstursljós
• Sjálfvirk akstursljós
• Þokuljós að framan og aftan
• Stefnuljós innfellt í stuðara
• LED bremsuljós efst í afturglugga
• Framljósaþvottabúnaður
• LED dagljós
• LED aðalljós

LÝSING OG TENGINAR
• 12V tengi í miðjustokk
• Sígarettukveikjari
• Lestrarljós frammi
• Rýmisljós aftur í
• Lýsing við ræsirofa
• Krómaðir, uppphitaðir og aðfellanlegir hliðarspeglar
• Afturrúðuhitari

INNANRÝMI
• Þriggja þunkta öryggisbelti
• Armhvíla í miðrými með 2 glasahöldurum
• Leðurklædd sæti með sætishita í framsætum með 
  6 rafstillingum
• Rafdrifið ökumannssæti
• Stillanlegt farþegasæti
• Geymsluvasi á bakhlið framsæta
• Leðurklætt höfuð á gírskiptingu
• Svartlakkaður miðjustokkur
• Margmiðlunarskjár
• 4WD upplýsingaljós
• 4 arma leðurklætt og fjölstillanlegt stýri
• Stillanlegt stýri (hæð og lengd)

ÞÆGINDI
• 6 hátalarar, þmt. 2 diskanthátalarar
• 7’’ snjallsímaskjár (SDA)
• Handfrjáls/raddstýrður búnaður í stýri 
• Upplýst hanskahólf með ljúfloku
• Öskubakki
• Geymsluvasi frammi
• Glasahalari í hurðum
• Glasahaldari í gólfstokki
• Stuðningshandfang í öllum hurðum
• Krókur fyrir herðatré í bakrými (2x)
• Sólgleraugnahólf
• Sólskyggni með geymsluvasa (bílstjóri) og 
  spegil (farþegi)
• Skyggðar afturrúður (hliðar og aftan)
• Geymsluhólf og armpúði milli sæta
• Rafdrifnar rúður að framan og aftan
• Regn- og ljósaskynjari
• Tvítóna flauta
• Hraðastillir
• Hiti í framsætum
• Hiti í stýri
• Hitastilling / miðstöð fyrir aftursæti
• Lyklalaust aðgengi með ræsihnapp.
• Gírskiptiflapsar við stýri
• Ræsilás
• Sjálfvirk tveggja svæða loftkæling
• USB Tengi x2 / HTDMI tengi

ÖRYGGI
• Akrreinavari (LDW)
• Árekstrarvari með bremsuvakt (FCM)
• Virkt stöguleika og spólvarnarkerfi (ASTC)
• Brekkuaðstoð (HDC)
• Fjarlægðarskynjarar að framan og aftan
• Hliðarumferðarvari (RCTA)
• Blindpunktsvari (BSW)
• Ljósastýringaraðstoð
• 360° myndavél með stjórnhnappi í stýri
• Öryggispúði v áreksturs - að framan fyrir bílstjóra 
  og farþegar, aftengjanlegur farþegamegin
• Öryggispúði v áreksturs - fyrir hné
• Hliðar og gardínupúðar, aftengjanlegir 
  farþegamegin
• Barnalæsing á afturhurðum
• ISO FIX festingar
• Gaumljós fyrir sætisbelti 
• Sjúkrakassi
• Öryggisþríhyrningur

ANNAÐ
• Dráttarkrókur að framan
• Einfalt verkfærasett
• Tjakkur

www.mitsubishi.is
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · Bílakjarninn Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum


