NEW

Veel meer dan een

Stoere look
Ontworpen om u na elk avontuur behouden
terug thuis te brengen. Elke dag opnieuw.
Omdat een stoere look niet volstaat,
onderwierpen we hem aan strenge tests.
Op zoek naar ultieme onverzettelijkheid
en betrouwbaarheid.

Vertrouwen

op elk terrein

Het robuuste onderstel en het aerodynamisch gevormde koetswerk staan niet alleen garant voor
optimale terreincapaciteiten en maximale trekkracht, maar dragen ook bij tot een stabiel rijgedrag
op de snelweg. Het legendarische Super Select 4WD�II systeem met blokkeerbaar midden- en
achterdifferentieel koppelt kracht aan efficiëntie op elk terrein, zodat u de touwtjes stevig in handen
houdt. Het systeem beschikt zelfs over vier modi die toelaten om in alle omstandigheden en aan alle
snelheden met vierwielaandrijving te rijden.

Stoer

en stijlvol tegelijk

Dynamische vormen en een hoogwaardige afwerking vormen samen een interieur dat comfort en
rijplezier biedt. Het sculpturale middenpaneel met aansluitende console wordt gekenmerkt door
het stijlvolle touchscreen van het multimediasysteem SDA (Smartphone Display Audio) en een praktische, potige lay-out, perfect voor een pick-up. De zacht gevulde en dubbel gestikte bekleding van
de zittingen, de armsteun en de handremhendel bieden een luxueus gevoel en een stijlvolle uitstraling.

S TA ND A A R D U I T R U S T I NG
Intense Edition One
EXTERIEUR
• 18” lichtmetalen velgen
• Volwaardig reservewiel (lichtmetalen velg)
• Halogeen koplampen met koplampsproeiers
• Mistlampen vooraan
• Dynamic Shield grille zilverkleurig met chromen afwerking
• Elektrisch verwarmbare, verstelbare en inklapbare
buitenspiegels met geïntegreerde richtingaanwijzers
• Deurgrepen en buitenspiegels in chroom
• Zijtreden
• Privacy glass achteraan
INTERIEUR
• Zetels in premium stof (antraciet)
• Lederen stuurwiel met audiobediening
• In de hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
• Automatisch dimmende binnenspiegel
COMFORT
• Smartphone Display Audio (SDA) met navigatiemogelijkheid
via eigen smartphone en USB-aansluiting
• Achteruitrijcamera
• Digital Audio Broadcast (DAB)
• Bluetooth telefoonvoorbereiding
• Automatische airconditioning
• Elektrische ruiten voor- en achteraan
• Licht- en regensensor
• Cruise control met snelheidsbegrenzer
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
VEILIGHEID
• Super Select 4WD�II in combinatie met blokkeerbaar midden- en
achterdifferentieel
• 7 Airbags (2 frontale, 2 laterale, 2 gordijnairbags, knieairbag bestuurder)

• Antiblokkeerremsysteem (ABS) met elektronische
remkrachtverdeling (EBD) en Remhulpsysteem (BA)
• Actieve Stabiliteits en Tractiecontrole (ASTC) met Trailer
Stability Assist (TSA)
• Hill Start Assist (HSA)
• Forward Collision Mitigation (FCM): actieve remassistentie
• Lane Departure Warning (LDW): rijstrookassistent

Instyle Edition One (bovenop Intense Edition One)
EXTERIEUR
• LED-koplampen met LED-dagrijlichten
• LED-achterlichten
INTERIEUR
• Lederen zetels (zwart) met elektrisch verstelbare bestuurderszetel
• Verwarmde voorzetels
• Schakelpaddles aan het stuurwiel (enkel op 6AT)
COMFORT
• 360°-camera
• Parkeersensoren achteraan
• Parkeersensoren vooraan (enkel op 6AT)
• USB-aansluiting op tweede zitrij
• Automatische airconditioning met 2 zones
• Handenvrij sleutelsysteem (KOS)
VEILIGHEID
• Off Road Traction Control met programmeerbare rijmodi
• Hill Descent Control (HDC): afdaalassistent
• Blind Spot Warning (BSW): dodehoekassistent
• Ultrasonic Mitigation System (UMS) (enkel op 6AT)
• Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
• Automatic High Beam (AHB): grootlichtassistent

EX T ER I EU R K L EU R EN

Black Mica (X37)

Granite Brown (C06)

Graphite Grey (U28)

Impulse Blue (D23)

Sterling Silver (U25)

Sunflare Orange (M08)

White Diamond (W85)

White Solid (W32)

T E C H NISC HE SPECIFICATIES

Motor
Type
Cilinderinhoud
Injectiesysteem
Uitstootnorm
Max. vermogen (EEC net)
Max. koppel (EEC net)
Brandstofsysteem
Brandstoftype
Inhoud brandstoftank
Transmissie
Koppeling
Prestaties
Topsnelheid
Brandstofverbruik
Gecombineerde cyclus (NEDC)
CO2 gecombineerde cyclus (NEDC)
Gecombineerde cyclus (WLTP)
CO2 gecombineerde cyclus (WLTP)
Ophanging
Vooraan
Achteraan
Remmen
Vooraan
Achteraan
Stuurinrichting
Type
Minimum draaicirkel
Belasting
Leeggewicht
Maximaal toelaatbaar gewicht
Geremd trekvermogen
Ongeremd trekvermogen
Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Wielbasis
Laadbak lengte
Laadbak breedte
Laadbak hoogte
Banden en velgen
Banden (voor - en achteraan)

Intense Edition One
Instyle Edition One

Double Cab
Super Select 4WD�II
Manuele versnellingsbak met 6 versnellingen
Automatische 6-traps versnellingsbak
KL6TJJHFL6
KL6TJLHFL6
•
•
•
•
4N14 2.3 Di-D 16 kleppen DOHC turbogeladen
2.268
ECI�Multi (Common Rail)
Euro 6d-TEMP
110(150) / 3.500
400 / 2.000

cc
kW(pk) / t/min
Nm / t/min

Diesel
75

liter
Dubbele, droge plaat met diafragmaveer

Koppelomvormer

km/u

174

171

liter/100km
g/km
liter/100km
g/km

7,6*
199*
8,8*
231*

7,8*
206*
9,7*
254*

Onafhankelijke ophanging met dubbele A-armen, schroefveren
Stijve, elliptische bladveren, type bovenas
Geventileerde schijven
Trommelremmen
Tandheugelstuur met elektronische bekrachtiging
11,8

m
kg
kg
kg
kg

2.030

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

3.110
3.100
750

2.035

5.305
1.815
1.780
3.000
1.520
1.470
475
265/60R18

*Richtcijfers brandstofverbruik en CO2 uitstoot onder voorbehoud van officiële homologatie.

Beherman Motors nv
Industrieweg 3
B-2880 Bornem
www.mitsubishi.be
Bepaalde uitrustingskenmerken kunnen verschillen van land tot land.
Prijzen gelijkvormig met de reglementering van het Ministerie van Economische Zaken.
Beherman Motors nv/sa - invoerder van Mitsubishi-voertuigen - behoudt zich het recht deze
prijzen, eender welke standaarduitrusting of de technische specificaties op elk ogenblik te
wijzigen. Gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke Mitsubishi-verdeler voor details.
Alle rechten voorbehouden. Contractueel niet-bindende afbeeldingen die mogelijk afwijken
van de uiteindelijk uitrusting.
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