L200 Triton GLX

Aparência Externa

Segurança

nn Brake light integrado na tampa da caçamba

nn Barras de impacto das portas (4x)

nn Caçamba longa sem protetor do vigia traseiro

nn Cinto de segurança central traseiro subabdominal

nn Capota marítima (acessório)

nn Cintos de segurança dianteiros de 3-pontos com ajuste de
altura

nn Degrau de acesso à caçamba
nn Desembaçador do vidro traseiro
nn Engate traseiro com gancho de reboque e tomada elétrica
integrada (acessório)

nn Coluna de direção, espelho retrovisor interno e pedais
colapsáveis
nn Travas de segurança nas portas traseiras (trava para crianças)

nn Espelhos retrovisores externos elétricos na cor preta

Transmissão

nn Faróis halógenos multirrefletores
nn Ganchos internos na caçamba (6x)
nn Grade dianteira com moldura e detalhes horizontais na cor preta
nn Luzes indicadoras de direção laterais

nn Manual de 5 marchas

nn Maçanetas da caçamba na cor preta

Tração

nn Maçanetas externas na cor preta

nn Tração Easy Select

nn Para-brisa dégradé

nn 4X2 traseira, 4X4 tempo parcial, 4X4 tempo parcial e reduzida

nn Para-barros dianteiros e traseiros

nn Permite engate 4X2  4X4 a até 100 km/h

nn Para-choques na cor do veículo
nn Protetor de caçamba (opcional)

Dimensões

nn Protetor de cárter
nn Quadros das portas com acabamento na cor preta

Conforto

nn Comprimento (mm):

5.295

nn Largura total (mm):

1.750

nn Altura (mm):

1.760

nn Entre-eixos (mm):

3.000

nn Abertura interna da tampa do tanque de combustível

nn Ângulo de entrada:

39º

nn Ar condicionado manual

nn Ângulo de saída:

23º

nn Banco do motorista com ajuste de altura manual

nn Altura livre do solo (mm):

210

nn Banco traseiro com encosto rebatível

nn Tanque de combustível (litros):

75

nn Banco traseiro inteiriço
nn Bancos revestidos em tecido
nn Console central convencional

Dimensões Internas da Caçamba

nn Dupla vedação nas portas

nn Comprimento (mm):

1.505

nn Espelho retrovisor interno dia / noite

nn Largura total (mm):

1.470

nn Espelhos de cortesia no para-sol do passageiro

nn Altura (mm):

460

nn Luz de cortesia central
nn Luz de cortesia interna das portas dianteiras e traseiras
nn Maçanetas internas convencionais

Motor

Diesel

nn Pacote antirruído

nn Modelo:

4M41 Di-D

nn Porta-luvas convencional

nn Cilindros e válvulas:

nn Porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras

nn Cilindrada (cm ):

nn Rádio AM/FM, CD Player com MP3 e Bluetooth, entrada USB e
auxiliar frontal + 4 alto-falantes e 2 tweeters

nn Alimentação:

nn Trava dos vidros elétricos traseiros no comando de
acionamento do motorista

nn Potência máx. (cv @ rpm):

170 @ 3.500

nn Torque máx. (kgf.m @ rpm):

35,0 @ 2.000

4 em linha 16 válvulas DOHC
3.200

3

Injeção eletrônica direta Common Rail
com turbocompressor e intercooler

nn Travas das portas com acionamento elétrico e travamento
central pelo motorista
nn Vidros com acionamento elétrico

Rodas e Pneus

nn Volante com ajuste de altura

nn Rodas de liga leve, 16” x 6”

A Mitsubishi usa e recomenda lubrificantes

nn 225/75 R16

preços de revisão:
L200 Triton GLX 3.2L diesel M/T
• 1ª re v is ã o - R$ 480,0 0

• 4 ª r e v is ã o - R $ 9 94, 0 0

• 2ª re v is ã o - R$ 480,0 0

• 5 ª r e v is ã o - R $ 48 0 , 0 0

• 3ª re v is ã o - R$ 480,0 0

• 6 ª r e v is ã o - R $ 48 0 , 0 0

Promoção válida até 30/09/2012. Somente para o veiculo L200 Triton GLX Diesel mecânico ano 2012/modelo 2013. Itens e mão obra que constam no Livrete de Bordo “substituir se necessário” não estão cobertos pela promoção. Para
mais informações ou em caso de duvidas sobre as condições desta promoção consulte a rede de Concessionários, o SAC – 0800 702 0404, o Livrete de Bordo e o web site: www.mitsubishimotors.com.br.

