MITSUBISHI PAJERO

MITSUBISHIMOTORS.SE

RESPEKTINGIVANDE
Mitsubishi Pajero har en naturlig närvaro både på och utanför vägen.
Dess kraftfulla profil och självsäkra hållning inger respekt och utstrålar
äventyrlighet, för att inte tala om bilens gedigna design och imponerande
utseende.
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M I T S U B I S H I PA J E R O
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UTRUSTAD MED
LYX OCH FUNKTION
Interiören balanserar funktionell design och lyxig finish. Störst hänsyn
har tagits till att göra din bilfärd så bekväm som möjligt. Den höga
körställningen ger fin överblick och sikten ut är utomordentlig. På
motorvägen och längre resor uppskattar man den låga ljudnivån i kupén
och den sköna komforten. Klädseln är av mjukt skinn och framsätena
elektriskt justerbara. Dessutom kan man känna sig trygg med tanke på
den goda krocksäkerheten. Alla reglage är omsorgsfullt placerade för att
du inte ska behöva flytta din uppmärksamhet från vägen mer än nödvändigt. Du finner till exempel lättåtkomliga kontroller för klimatanläggning
och rattmonterade knappar för Bluetooth ®, farthållare och radio. Vindrutetorkarna startar automatiskt när regnsensorerna på vindrutan känner
av regnet. Skinnklädsel och det stora mittarmstödet gör att du lätt glider
in i bilen i en komfortabel sittställning. Även om det påstås att en bild kan
säga mer än tusen ord så vill vi i alla fall nämna att Pajero har en ovanligt
bra förarmiljö med tydliga mätare och alla reglage logiskt placerade.
I jämförelse med andra bilar i klassen har den en väldigt hög nivå på sin
standardutrustning. Ljudanläggning från Rockford är något utöver det vanliga.
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INTERIÖR

INTERIÖR
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RYMLIGT MED PLATS FÖR SJU
Det finns plats för sju personer när så krävs, annars färdas fem personer
bekvämt och kan ha med sig mycket bagage bakom 2:a sätesraden. De
skinnklädda framsätena är elmanövrerade. I andra sätesraden kan ryggstödets lutning ställas in samt nackskydden justeras i höjd. Benutrymmet
är stort och den rejäla takhöjden ger fin rymd. Bland komfortdetaljerna
kan vi nämna att klimatanläggningen har ett separat reglage vid baksätet
för den bakre luftkonditioneringen. Det finns många små praktiska
stuvutrymmen och dryckeshållare samt eluttag vid varje sätesrad.
Läslampor finns både i fram och för andra sätesraden.

Sju sittplatser

Två sittplatser och mycket bagage

6

KUPÉ

KUPÉ
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FULL KONTROLL PÅ
UNDERHÅLLNING OCH
SIKTEN BAKÅT
FULL KONTROLL BAKÅT
Sensorer i bakre stötfångaren ingår i utrustningen och hjälper föraren med
ljud vid parkeringsmanövrer. Bilden från backkamera visas i den högupplösta pekskärmen och så fort du lägger i backväxeln visar skärmen
bilden bakom bilen och du kan fickparkera utan större ansträngning.

SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO
Vart än resan går så kommer den bli säkrare med Apple CarPlay och
Android Auto*. Med en USB kabel kan du enkelt koppla samman din smartphone med Smartphone Display Audio. Telefonsamtal, navigation, skicka
och ta emot meddelanden och lyssna på din musik hanteras enkelt genom
den inbyggda pekskärmen. Inga kartuppdateringar är nödvändiga eftersom
de senaste kartorna finns i din smartphone. Med röstkommandon styr

* Smartphone Display Audio stödjer Android Auto men Google har ännu inte släppt appen för svenska marknaden.
** Bluetooth® är ett registrerat varumärke från trademark Bluetooth SIG Inc.

ANDROID AUTO ™

GENOMTÄNKTA DETALJER
Pajero har många genomtänkta detaljer. Instrumenttavlorna är belysta
bakifrån med hög kontrast och är alltid tända. Under dygnets mörka timmar
är belysningen behagligt avstämd. På den mjukt läderklädda ratten har
du lättåtkomliga knappar för styrning av radio, farthållare och Bluetooth®
hands free. På mittkonsolens baksida sitter reglagen för den bakre luftkonditioneringen. Där har de som åker i baksätet möjlighet att anpassa
temperaturen efter önskemål.

du enheten så du kan hålla händerna kvar på ratten och kan fokusera på
vägen. Smartphone Display Audio har backkamera, FM/AM och digitalradio
DAB. Via Bluetooth®** kan ringa och streama musik som även kan spelas
via USB-enhet eller anslutning till HDMI.

När det behövs ger Android Auto automatisk dig
värdefull information i form av enkla kort på skärmen.

Översikt

Säg vad du önskar - röstigenkänningsteknologin är bäst i klassen som ger
dig snabb och enkel styrning.
Röststyrning

Android Auto ger dig access till dina
favoritappar.

Låt Google Maps™ leda dig till din destination.
Röstguidning, trafikinformation och filguidning leder
dig säkert till slutdestinationen.
Musik

Appar

Spela din favoritmusik via appar som Google Play™
Music och Spotify.

Ljudanläggningen från Rockford® levererar fantastiska musikupplevelser
tack vare den fina akustiken i kupén och den välkomponerade kombinationen av 12 högtalare. Ljudet sprids framifrån, bakifrån och från sidorna
via högtalarna som är placerade på ett noga beräknat sätt. En förstärkare
under främre passagerarsätet ingår också i ljudpaketet.

• 860 WATTS FÖRSTÄRKARE
• 12 HÖGTALARE

Anm: Google Play, Android Auto, Android och andra
liknande namn är varumärkesskyddade av Google Inc

FÖR MER INFORMATION: WWW.ANDROID.COM/AUTO/

Kartor

APPLE CARPLAY
Med Siri’s röststyrning kontrollerar du navigation,
telefon och textmeddelanden under körning.
Start

Kartor

Kartor, ger dig körinstruktioner, trafikinformation
och uppskattad restid. Kartor, kan också använda
adresser i e-post, textmeddelanden, kontakter och
händelser bokade i kalendern för navigering till rätt
destination.
Siri guidar dig om du vill ringa ett samtal, besvara ett
missat samtal eller lyssna av röstbrevlådan.

Telefon
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TEKNIK

Inget mer skrivande eller läsande
under körning Siri kan skicka, läsa
och svara på dina textmeddelanden.
Meddelanden

Spela dina favoritartister från din
iPhone med hjälp av Siri eller en
spellista från Spotify.
Musik

Anm: iPhone, Siri and CarPlay är varumärken från
Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

FÖR MER INFORMATION: WWW.APPLE.COM/SE/IOS/CARPLAY/

TEKNIK
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MOTOR MED PRESTANDA
Pajero kräver en ordentlig motor med tillräcklig styrka för att klara av de
mest krävande körförhållanden och för att dra tunga släp. 3,2 liters DI-D
(Direct Injection Diesel) motorn med Common Rail, ger bättre matning
av bränslet, renare avgaser och bättre bränsleekonomi. Givetvis är den
utrustad med partikelfilter för att vara skonsam mot miljön. Det som
utmärker motorn är den tysta vibrationsfria gången och den enorma
råstyrkan, 441 Nm vid 2 000 varv/ min. Den fungerar utmärkt ihop med
den avancerade automatiska växellådan som är standard.

MAX SLÄPVAGNSVIKT 3 500KG*

5-VÄXLAD AUTOMATVÄXELLÅDA
Mitsubishis automatväxellåda INVECS-II, använder sig av ett avancerat
datoriserat styrsystem. I automatläge anpassar sig växellådan efter förarens
körsätt och växlar mjukt samt vid de rätta varvtalen med tanke på körförhållandena. Önskar man växla manuellt för man spaken till det korta
spåret till höger. Manuella växlingar gör körningen sportigare men kan
också vara en fördel vid körning där underlaget är extremt dåligt eller
mycket halt. Upp- och nedväxlingar går snabbare än med någon manuell
växellåda eftersom spaken bara ska föras framåt/bakåt i det korta spåret.

TÄNJER PÅ GRÄNSERNA
Pajero kan ta sig fram när de flesta andra 4-hjulsdrivna bilar blir stående.
Det beror bl a på det förnämliga systemet för 4-hjulsdrift och att bakaxeln
kan spärras helt under extremt svåra förhållanden. Bilderna visar tydligt
hur kraftiga stigningar, lutningar och vaddjup som Pajero klarar. Med en
markfrigång på 225 mm och branta vinklar för på- av- och överkörning går
det också att "klättra" över de flesta hinder.

MAX SLÄPVAGNSVIKT 3 500KG*

* Siffran avser maximal släpvagnsvikt. Se bilens registreringsbevis
beträffande vilken släpvagnsvikt som gäller för respektive körkortsbehörighet.

Måtten avser 3-dörrarsmodellen. Information om 5-dörrarsmodellen finns i slutet av broschyren.
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MOTOR

S L Ä P VA G N S V I K T
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AVANCERAD 4-HJULSDRIFT - ALL WHEEL CONTROL
Pajero har kapacitet att klara av allt från säker körning på motorväg till
extrem terrängkörning, AWC (All wheel control) systemet samarbetar
med SS4-II (Super select 4WD) som är det senast utvecklade och mycket
avancerade systemet för 4-hjulsdrift. Det tillåter växling från 2- till 4-hjulsdrift i upp till 100 km/tim. Det är en stor fördel att snabbt kunna skifta om
vägbanan plötsligt visar sig vara täckt med snö eller is.
Med låst mellandifferential (högväxel 4HLC och lågväxel 4LLC) är framkomligheten suverän i snö, sand och lera. På lågväxeln (4LLC) är dragstyrkan och framkomligheten ypperlig och i det läget kan också motorbromseffekten ökas med närmare 100 %, vilket underlättar vid körning
nedför branta sluttningar.

2H
C/D
C/D

LOCK
LOCK

LOCK

Växelläge för bra och torra vägar samt för bästa
C/D
LOCK
bränsleekonomi.
C/D
C/D

LOCK

4HLc

LOCK

4H (4-HJULSDRIFT, HÖGVÄXEL)

4H

C/D

2H (BAKHJULSDRIFT, HÖGVÄXEL)

C/D
C/D

LOCK
LOCK

C/D

LOCK

INDIVIDUELL HJULUPPHÄNGNING
Med spiralfjädrar och individuell hjulupphängning runt om är komforten hög under varierande körförhållanden och hjulen behåller greppet
effektivt, även när underlaget är mycket ojämnt. Fram sitter det dubbla
triangellänkar och bakaxeln är upphängd i ett multilänksystem. Effektiva
stötdämpare och progressiva fjädrar gör att bilen kränger minimalt även
vid kurvtagning i hög fart. Givetvis medför den fina väghållningen också
att Pajero känns sportig att köra.

Kraften
fördelas mellan
fram- och bakhjulen från 33:67
C/D
LOCK
C/D
LOCK
C/D
LOCK
LOCK
till C/D
50:50LOCK
för att geC/D
effektiv
drivning vid körningC/D
på LOCK
högväxel när väglaget är dåligt eller omväxlande torrt
och halt.

C/D

LOCK

4LLc
C/D
C/D

LOCK
LOCK

C/D

LOCK

4HLC (4-HJULSDRIFT, HÖGVÄXEL
MED LÅST MELLANDIFFERENTIAL)
Kraften fördelas konstant 50:50 mellan fram och
bakhjulen och ger effektiv drivning när underlaget ger
dåligt och ojämnt fäste för däcken.
4LLC (4-HJULSDRIFT, LÅGVÄXEL MED LÅST
MELLANDIFFERENTIAL)
C/D

LOCK

C/D

LOCK

Med detta växelläge går det att ta sig fram under de
mest besvärliga förhållanden i djup snö, lera och lös
sand samt att forcera branta stigningar.

LÅSBAR BAKRE DIFFERENTIAL
C/D

LOCK

C/D

LOCK

LOCK
Under
mycket extrema förhållanden kan bakreC/DdifferenC/D
LOCK
tialen låsas för att ge optimal framkomlighet i snö, sand
eller lera.

KÖREGENSKAPER
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VÄLJ DINA EGNA INSTÄLLNINGAR MED ETACS
Med hjälp av Mitsubishi Motors konfigurerbara ETACS-system kan du
anpassa en mängd olika funktioner efter eget tycke och smak för ökad
säkerhet, komfort och bekvämlighet.

Vissa av ETACS komfortfunktioner anpassar du själv medan andra kan
anpassas av din återförsäljare/verkstad.

LJUSAUTOMATIK OCH REGNSENSOR

LJUSAUTOMATIK

Ljusautomatiken tänder automatiskt strålkastarna när mörkret faller på. Regnsensorn
startar automatiskt vindrutetorkarna när
vindrutan blir blöt.

Sedan du stängt av tändningen och lämnat
bilen släcks strålkastarna automatiskt för att
batteriet inte ska laddas ur.

EN LEKTION I SÄKERHETSTÄNKANDE
Den aktiva säkerheten består av ett antal olika elektroniska/mekaniska
hjälpmedel som beskrivs i anslutning till illustrationerna här nedan. Men
den fina runt-om-sikten, den höga körställningen, de säkra köregenskaperna,
de starka Xenonstrålkastarna och automatiskt avbländningsbar backspegel
samt att bilen är mycket lättkörd bidrar också till ett sammantaget mycket
högt säkerhetsbetyg för aktiv säkerhet.
LED VARSELLJUS

KROCKKUDDAR OCH KROCKGARDINER
De främre krockkuddarna kan utlösas med anpassad effekt beroende på
hur kraftig en kollision framifrån eller snett framifrån är. Vid påkörning från
sidan utlöser en kuddei framsätets ryggstöd och skyddar höften och överkroppen på föraren, alternativt på framsätespassageraren. Samtidig löser
krockgardinen ut och skyddar huvudena på de åkande i framsätet och i
den 2:a sätesraden.

De nya LED varselljusen ger en ökad synlighet under dagtid. Dessutom
ger de en snyggare inramning av den nya fronten.
STÖTUPPTAGANDE KAROSS

FJÄRRSTYRT CENTRALLÅS

TIMER FÖR FÖNSTERHISSARNA

Gör det möjligt att låsa och låsa upp dörrar
och bagage, samt öppna och stänga
fönster via fjärrkontrollen på nyckeln.

Även om du stängt av tändningen kan du
fortfarande öppna/stänga fönstren från
insidan i upp till 30 sekunder om framdörren är stängd.

BLINKERS MED KOMFORTLÄGE
När du försiktigt vippar till blinkersspaken åt
ena eller andra hållet tänds blinkerslampan
tre gånger - för att du ska kunna koncentrera dig på körningen för bättre och säkrare
körning.

HASTIGHETSKÄNSLIGA
VINDRUTETORKARE
När de främre torkarna är inställda för intervalltorkning tar hastighetssensorn hänsyn
till bilens hastighet och anpassar automatiskt torkintervallet för bättre sikt.

Pajero's starka kaross med inbyggda förstärkningar ger en extremt styv
struktur. Deformationszoner runt om och en motor som absorberar krockkraften säkerställer skyddet för de åkande och ger en trygg känsla.
Krockkuddar och krockgardiner

ABS MED EBD

ASTC - STABILITETSKONTROLL OCH ANTISPINN

I systemet för de låsningsfria bromsarna ingår också EBD (elektronisk
bromskraftsfördelning), som anpassar bromskraften för fram- och bakhjulen efter bilens last. På så sätt blir bromssträckan kortast möjlig.

ASTC (Active Stability and Traction Control) är ett säkerhetssystem som
hjälper föraren att korrigera bilen i en kurva om systemet känner av att
bilen inte följer den kurvlinje som föraren tänkt sig, kanske genom att
farten är för hög. Det sker genom att ett eller flera hjul bromsas och/eller
att motoreffekten reduceras. Systemet ser också till att hjulen inte slirar
vid start på halt underlag.

A. Med EBD och förare

Panikbromsning

Inbromsning till stopp

VARNING ÖPPEN DÖRR

B. Med EBD - Passagerar och last

Om någon dörr är öppen under färd ges en
varnande signal.
Inbromsning till stopp
C. Utan EBD - passagerar och last

Inbromsning till stopp

Utan ABS

Med ABS

ASTC

En fullständig förteckning över alla ETACS-funktioner finns i användarhandboken eller hos din Mitsubishi Motors återförsäljare/verkstad.
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INSTÄLLNINGAR

SÄKERHET
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INTERIÖR

MÅTT

955

895

916

1860
(1890 med takreling)

2535

860

820

210
765

1570

1355

2780
4900

731

1875

1875

1570

URVAL UTRUSTNING
• 18" aluminiumfälgar
• LED varselljus
• Xenonstrålkastare
• Elektrisk glastaklucka
• Fotsteg på sidorna
• Mörktonade sidorutor bak
• Regnsensor och ljussensor
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I N T E R I Ö R / U R VA L U T R U S T N I N G

• Parkeringssensorer bak
• Läderklädd ratt med med kontroller
för radio, farthållare och telefon
• Bluetooth® hands free
• Aluminumpedaler
• Klimatanläggning fram och manuell
luftkonditionering bak

Alla mått i mm

• Smart Display Audio
• Läderklädda säten med elektrisk
justering av framstolarna
• Ytterbackspeglar, elektriskt infällbara
• Ljudanläggning från Rockford Acoustic
Design med 12 högtalare på 860W

MÅTT
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EXTERIÖRFÄRGER

STANDARDUTRUSTNING

COOL SILVER (M)
A31

DIAMOND BLACK (P)
X37

DEEP BRONZE (M)
C18

FAIRWAY GREEN (P)
F15

EIGER GREY (M)
U19

MEDIUM RED (P)
P17

(M) METALLIC (P) MICA / PEARL (S) SOLID
De visade färgerna och klädselmaterialen kan
av trycktekniska skäl avvika från de verkliga

SILKY WHITE (P)
W23

WHITE (S)
W37

KLÄDSEL

INTERIÖR

EXTERIÖR

SÄKERHET

12V uttag fram, bak och i mitten

Aluminiumfälgar, 18" x 7.5JJ

Anti-sladd och anti-spinn system (ASTC)

12V uttag i mittkonsolens förvaringsfack

Backspeglar elektrisk justerbara, uppvärmda och

Barnsäkra lås bak

Andra sätesraden, del- & nedfällbart ryggstöd 60:40

infällbara samt kromade

Differentialspärr bak

Backkamera

Bakrutetorkare med intervall

Däcktrycksensorer

Belysning fram med kartläsarlampor

Dimljus fram

Höjdjusterbara nackstöd i fram och andra sätesraden

Bluetooth handsfree

Dragkrok, Monoflex med 13-polig kontakt och adapter

ISO-FIX fästen för säker montering av barnstol (andra

Elfönsterhissar fram och bak med klämskydd

till 7-polig kontakt

sätesraden)

Farthållare

Däck 265/60R18

Krockkudde förare & passagerare fram

Fotpedaler i aluminium

Fjärrstyrt centrallås med två fjärrkontroller

Låsbar mellandifferential

Färddator

Grill fram, kromad, ny design

Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromsk-

Förvaringsfack för solglasögon vid taklampan fram

Mörktonade sidorutor bak samt bakruta

raftsfördelning (EBD)

Förvaringsfack i dörrar fram

Parkeringssensorer bak

Panikbromsassistans

Förvaringsfack på sidorna i bagageutrymmet

Regnsensor

Passagerarkrockkudden urkopplingsbar via nyckel i

Förvaringsfack under golvet i bagageutrymmet

Reservhjul, normal storlek på aluminiumfälg

handskfacket

Golvkonsol med skjutbart armstöd, mittmonterat fram

Reservhjulskåpa, färganpassad

Sidokrockgardin, täcker första och andra sätesraden

Innerbackspegel automatiskt avbländbar

Sidoblinkers integrerade i backspeglarna

Sidokrockkudde förare & passagerare fram

Instegsbelysning fram och bak

Sidopaneler och skärmbreddare i bilens färg samt svart

Super select 4WD med hög och lågväxel

Insynskydd av rullgardinstyp i bagageutrymmet

list på tröskelpanelen

Säkerhetsbälten fram, 3-punkt (ELR) med kraftbegrän-

Klimatanläggning fram

Silverfärgat underkörningsskydd fram och täckplåt bak

sare & bältessträckare

Lastförankringsöglor x 4

Spoiler bak lackerad i bilens färg

Säkerhetsbältespåminnare fram

Ledbelysning vid fötterna

Strålkastarspolare

Övre säkerhetsbältesinfästningar fram ställbara i höjd

Ljudsystem från Rockford Acoustic DesignTM med 12

Stänkskydd fram och bak

och lutning

högtalare på totalt 860W

Taklucka i glas, elektriskt manövrerad

Läslampor i andra sätesraden

Takreling, svart

Radio LM/MW/FM

Vindruta med eluppvärmd nederkant för avisning

Låsbart handskfack

Vindruta med mörktonad överkant

Läderklädda säten med elektrisk inställning fram

Vindrutetorkare med steglös intervall

Läderklädda växelspaksknoppar

Xenon strålkastare med automatisk höjdjustering (klart

Läslampor i andra sätesraden

glas)

Manuell luftkonditionering bak
Mittarmstöd bak med intergrerade mugghållare
Ratt 4-ekrad läderklädd med kontroller för radio &
farthållare
Ratt justerbar i höjd
Ryggstöd bak ställbart i lutning
Smart Display Audio - SDA med FM/AM och DAB samt
uppkoppling via Apple Car Play, Bluetooth, HDMI eller
USB
Solskydd med belysta speglar
Ställbart mittarmstöd fram med två mugghållare
Tredje sätesrad ”Hide & Seat” nedfällbart & urtagbart
USB-ingång

BEIGE LÄDER
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EXTERIÖRFÄRGER / KLÄDSEL

SVART LÄDER
S TA N D A R D U T R U S T N I N G
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TEKNISK SPECIFIKATION
Motor / modell

Enhet

Växellåda

TEKNISK SPECIFIKATION
Pajero 5d / 3,2 DI-D Business SDA

Prestanda

5-växlad automat

Acceleration (0-100 km/h)
Toppfart

Mått och vikt

sec

11,1

km/h

180

Totallängd

mm

4900

Miljö & bränsledeklaration

Totalbredd

mm

1875

Bränsleförbrukning**

Totalhöjd

mm

1890

Stad liter/100 km

liter/100 km

10,5

Hjulbas

mm

2780

Landsväg

liter/100 km

8,6

Spårvidd fram/bak

mm

1570

Blandad

liter/100 km

9,3

l

1790

Tjänstevikt

kg

2493

Blandad

g/km

245

Totalvikt

kg

3030

Släpvagnsvikt

kg

3500

mm

210

1:an

3,520

Frigångsvinkel fram

grader

34,5

2:an

2,042

Frigångsvinkel bak

grader

24,5

3:an

1,400

Rampvinkel

grader

22,2

4:an

1,000

Klättringsvinkel

grader

35

5:an

0,716

Sidolutningsvinkel

grader

Bagagevolym

Off-road egenskaper
Markfrigång min

CO2
Miljöklass

Euro6

Transmission

5-växlad automat

Utväxling

45

Back

3,224

Max fjädringsväg fram/bak

mm

220/260

Hög / Låg

1,000 / 1,900

Vadningsdjup

mm

700

Slutväxel

3,692

Motor

Styrning

Kuggstång, servoassisterad

Typ

3,2 direktinsprutad diesel med partikelfilter

Vänddiameter

Bränsle/Oktan

Diesel

Hjulupphängning fram

Dubbla a-armar, spiralfjädrar och krängningshämmare

Bränslesystem

Common-Rail

m

11,4

Hjulupphängning bak

Multi-länk, spiralfjädrar och krängningshämmare

Cylindervolym

cm3

3200

Broms fram

17” ventilerade skivor, 4-kolvs bromsok (diameter skivor: 332 mm)

Borrning x slaglängd

mm

98,5 x 105,0

Broms bak

17” ventilerade skivor med invändiga handbromstrummor (diameter
skivor: 332 mm)

190 (140) / 3500

Fälg

Aluminium 8 x 7,5J

441 / 2000

Däck

265/60R18

88

Reservhjul

Normalt på aluminiumfälg

Kompressionsförhållande
Max. effekt (EEC net)
Max vridmoment
Volym bränsletank

20

Enhet

T E K N I S K S P E C I F I K AT I O N

16,0
hk (kW) / varv/minut
Nm / varv/minut
liter

T E K N I S K S P E C I F I K AT I O N
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VINTERHJUL
18” HJUL

NOKIAN DUBBDÄCK
HAKKAPELIITTA 8

NOKIAN FRIKTIONSDÄCK
HAKKAPELIITTA R2

KUMHO DUBBDÄCK

KUMHO FRIKTIONSDÄCK

Art. nr: SEWA06264

Art. nr: SEWA06266

Art. nr: MI007.020T

Art. nr: MI007.030T

TPMS
Från och med 1 november 2014 ska nya personbilar som tas i trafik vara
utrustade med däcktrycksövervakning. Det är en europeisk bestämmelse
som tillkommit för att minska utsläppen från bilarna.
På de nya bilarna med TPMSsystem bör även vinterhjulen utrustas med
däcktrycksensorer. Vinterhjul från Mitsubishi är alltid utrustade med original
TPMSsensorer.

TILLBEHÖR

Varningslampan för TPMS kan inte kopplas ur eller stängas av. För att
lampan inte ska indikera måste korrekt inprogrammerade hjul med TPMS
användas och det gäller både för sommar och vinterhjul.

HJULMUTTERSATS LÅSBAR

Art. nr: MZ313736

MITSUBISHI PAJERO
VINTERHJUL

23

BELYSNING OCH TRANSPORT

TRANSPORT OCH FRITID

CYKELHÅLLARE FÖR TAKLASTBÅGAR, SVART STÅL
Art. nr: MZ314156

LED-RAMP
Art.nr: MIT-PX36M12KIT

BAGAGERUMSMATTA, PLAST MED LÅG KANT

Art. nr: MZ313887

TAKLASTBÅGAR
Art.nr: MZ312466

TAKBOX CALIX 430 LITER, MATTSVART
Art.nr: 9-937019

24

B E LY S N I N G O C H T R A N S P O R T

TRIPLEXKOPPLING, MONOFLEX

Art. nr: 50.32

TEXTILMATTA ELEGANCE, VELOUR.

Art nr: MZ313848

LASTGALLER

Art. nr: MR935382

LASTFÖRANKRINGSNÄT FÖR BAGAGEUTRYMME

Art. nr: MZ312254

TRANSPORT OCH FRITID

25

Webasto parkeringsvärmare värmer snabbt och effektivt kupén samtidigt som den
förvärmer bilens motor. Du styr enkelt parkeringsvärmaren antingen via tidur, fjärrkontroll eller via telefon/mobil. Webasto parkeringsvärmare drivs av bilens eget bränsle
och batteri, helt oberoende av elsladdar och eluttag.

Välj vilken startanordning som passar dig bäst
Alternativ 1
Multicontroll är den perfekta
startutrustningen för dig
som använder bilen vid bestämda tider med möjlighet
att programmera en startid
upp till 7-dygn framåt.
Art. nr: W9029783A

Alternativ 2
Fjärrkontroll, för dig
som parkerar bilen nära
jobbet eller bostaden.
Starta värmaren med
fjärrkontroll.
Art. nr: W1314637A

Alternativ 3
GSM start, för dig som
ofta parkerar bilen långt
från jobbet eller bostaden
och vill kunna använda din
smartphone för att starta
värmaren.
Art. nr: W500400

DIESELVÄRMARE WEBASTO - DIESELVÄRMARE THERMO TOP EVO 5
Se lista längst bak för artikelnummer

BRÄNSLEDRIVEN
VÄRME

Uppvärmd bil med isfria rutor
Den perfekta utbyggnadssatsen för dig som önskar varm motor, rumstempererad
kupé och isfria rutor. För dig som har tillgång till kupévärmaruttag.
DEFA KOMFORTSATS. MODELLSPECIFIK MOTORVÄRMARE KÖPS SEPARAT
Art.nr: 470067

ELDRIVEN
VÄRME

Starta resan i en varm bil med isfria rutor
Starta dagen med varm bil. För dig som har tillgång till kupévärmaruttag.
CALIX KOMFORTSATS. MODELLSPECIFIK MOTORVÄRMARE KÖPS SEPARAT
Art.nr: CX1620020

ELDRIVEN
VÄRME

26

KOMFORT

KOMFORT

27

STYLING

TILLBEHÖR
VINTERHJUL

INLÄGG TILL FOTSTEG, ROSTFRIA

Art nr: MZ313858

28

INSTEGSLISTER FRAM

STYLING

MI007.020T

23

Vinterhjul 255/60-18 Kumho Friktion, aluminiumfälg, TPMS

MI007.030T

23

Vinterhjul 255/60-18XL Hakka 7 SUV Dubbade, aluminiumfälg, TPMS

SEWA06265

-

SEWA06264

23

SEWA06266

23

Hjulmuttersats låsbar

MZ313736

23

TRANSPORT

Cykelhållare för taklastbågar, aluminium

MZ313538

-

OCH FRITID

Cykelhållare för taklastbågar, svart stål

MZ314156

25

Lasthållare

Adapter för cykelhållare

MZ314156S1

Kajak-/surfbrädhållare för taklastbågar

MZ313537

-

Lastförankringsnät för bagageutrymme

MZ312254

25

Lastgaller

MR935382

25

Lastkorg för taklastbågar

MZ313529

-

Lastkorg för taklastbågar, aluminium

MZ312468

-

Adapter för lastkorg

MZ313061

-

Dragkrok

Art. nr: MZ527517EX

Vinterhjul 255/60-18 Kumho Dubbade, aluminiumfälg, TPMS

SID NR.

Vinterhjul 255/60-18XL Hakka 8 SUV Dubbade, aluminiumfälg, TPMS

Art nr: MZ313828

INSTEGSLISTER FRAM OCH BAK, ROSTFRITT STÅL MED BELYST PAJERO-LOGOTYP

ART.NR

Vinterhjul 255/60-18XL Hakka R2 SUV Friktion, aluminiumfälg, TPMS

SIDOSKYDDSLISTER

Art. nr: MZ527518EX

BESKRIVNING

-

Lastkorg för taklastbågar, svart stål

MZ535826

-

Lastkorg för taklastbågar

MZ314891

-

Laststoppare för taklastbågar

MZ312469

-

Skyddset lasthållare

MME50500

-

Spännband för taklastbågar

MZ311382

-

Takbox, Calix 430, svart matt

9-922206

24

Taklastbågar

MZ312466

24

Dragkrok, avtagbar med 7-polig kontakt

MZ314170

El-sats dragkrok 7-polig

MZ314549

Triplexkoppling, Monoflex

50.32

24

TILLBEHÖR

29

TILLBEHÖR
EXTERIÖR
Styling

30

TILLBEHÖR

BESKRIVNING

ART.NR

Backspegelkåpor, kromade

MZ576220EX

SID NR.

-

INTERIÖR
Styling

Dörrhandtag bak, kromade

MZ380311EX

-

Dörrhandtag fram, kromade

MZ380310EX

-

BESKRIVNING

ART.NR

Dekor runt fönsterhissknappar bak, aluminiumfärgad

MZ313868A

-

SID NR.

Dekor runt fönsterhissknappar bak, metallfärgad

MZ313868M

-

Dekor runt fönsterhissknappar bak, trästruktur

MZ313868W

-

Dekor runt fönsterhissknappar fram, aluminiumfärgad

MZ313867A

-

Inlägg till fotsteg, rostfria

MZ313858

28

Skydd

Sidoskyddlister

MZ313828

-

Dekor runt fönsterhissknappar fram, metallfärgad

MZ313867M

-

INTERIÖR

Bagagerumsmatta, plast med hög kant

MZ313889

-

Dekor runt fönsterhissknappar fram, trästruktur

MZ313867W

-

Skydd

Bagagerumsmatta, plast med låg kant

MZ313887

25

Dekor runt luftutsläpp mittpanel, metallfärgad

MZ313866M

-

Bagagerumsmatta Comfort, velour

MZ313851

-

Dekor runt luftutsläpp mittpanel, trästruktur

MZ313866W

-

Bagagerumsmatta Elegance, velour

MZ313852

-

Instegslister fram

MZ527517EX

28

MOTOR OCH

Calix Motorvärmare med 1600 W Komfortsats

CX1620020

27

Instegslister fram och bak, rostfritt stål med belyst Pajero-logotyp

MZ527518EX

28

KUPÉVÄRME

Calix slangvärmare

CX1818000

-

Sportpedaler

MZ313869

-

Eldriven värme

Monteringssats

CX1557037

-

Textilmattor Comfort, velour

MZ313847

-

Textilmattor Elegance, velour

MZ313848

25

Defa Motorvärmare med 1900 W Komfortsats

470067

27

Värmarkropp

411786

-

Larm, Defa DVS90

DA600900

Bränsledriven

Webasto Thermo Top 5 EVO Diesel med fjärrstart T100 HTM

W1314637A

27

värme

Installationkit

W1323469A

-

Värmare

W9003168C

-

TILLBEHÖR

Webasto Thermo Top 5 EVO Diesel med GSM-start

W500400

Installationkit

W1323469A

27
-

Värmare

W9003168C

-

Webasto Thermo Top 5 EVO Diesel med Tidur Multicontrol

W9029783A

27

Installationkit

W1323469A

-

Värmare

W9003168C

-

TILLBEHÖR

31

PROFESSIONELL SERVICE
Även nya bilar behöver regelbundet underhåll och service. Inte
endast för att garantera din rörlighet, men också för din och dina
passagerares säkerhet. Professionellt utbildad personal vid din
auktoriserade Mitsubishi Serviceanläggning, med diagnosutrustning och originaldelar, är beredda att ge bästa möjliga service.
Du blir informerad om kostnaderna i förväg, så det blir inga obehagliga överraskningar när du kommer tillbaka för att hämta bilen.
MITSUBISHI MOTORS ORIGINAL RESERVDELAR
Även små tekniska fel kan leda till olyckor. Alla Mitsubishi Original
Reservdelar är därför utvecklade och testade med höga kvalitetskrav.Vi rekommenderar därför att Mitsubishi Motors Originaldelar
alltid används för att behålla säkerheten och integriteten i din bil.
Mitsubishi Motors Originaldelar finns endast tillgängliga hos de
auktoriserade Mitsubishi Serviceanläggningarna. Vi kan med
stolthet notera att vi fått höga poäng i kvalitetsundersökningar
gällande service.
HELTÄCKANDE GARANTIER – EN SJÄLVKLARHET
Nya Mitsubishibilar omfattas av en heltäckande 5 års garanti eller
upp till 100 000 km, vilket som först inträffar. 3 års vagnskadegaranti och 12 års garanti mot genomrostning.
MAP – KOSTNADSFRITT DRIFTSTOPPSPROGRAM
(MITSUBISHI MOTORS ASSISTANCE PROGRAM)
För att ytterligare visa vårt
åtagande för att ge dig trygghet med din Mitsubishibil, och
MAP
för att visa vårt förtroende för
vår produkt, får du ett MAPkort med din nya Mitsubishi
AT HOME
ABROAD
som är giltigt i 5 år. MAP står
för Mitsubishi Motors Assistance Program, och med MAPkortet i fickan är du garanterad hjälp vid eventuellt driftstopp i ca 40
länder runtom i Europa.
MITSUBISHI MOTORS ASSISTANCE PACKAGE
On-call 24 hours a day, 7 days a week

Mitsubishi Motors Sverige
MMC Bilar Sverige AB
www.mitsubishimotors.se

Skulle du någon gång behöva assistans beroende på driftstopp,
olycka, stöldförsök eller skadegörelse – var du än befinner dig, 24
timmar om dygnet, 7 dagar i veckan – ring bara numret på ditt
kort och problemet blir löst omgående. Om det skulle visa sig vara
allvarligt, blir din bil bärgad till närmaste Mitsubishi verkstad eller
du blir erbjuden hotellvistelse, fortsatt resa med en tillfällig
ersättningsbil. Vidare kan du förlänga tryggheten med MAP ett år
i taget (MAP Upgrade) genom att du fortsatt låter en auktoriserad
Mitsubishi verkstad göra service på din bil varje år till dess bilen
blir 10 år gammal.
ÅTERVINNING GAMLA BILAR
- DET ÄR VÅR SKYLDIGHET ATT SKYDDA MILJÖN
Mitsubishi Motors konstruerar och producerar produkter och
komponenter av hög kvalitet i syfte att förse sina kunder med
pålitliga motorfordon. Mitsubishi Motors har utmärkt service för att
fordonet ska bibehålla optimal kondition under dess livstid. Vi har
högsta respekt för miljön och använder material som kan återvinnas eller återanvändas efter det att Mitsubishi fordonet har kommit till slutet av sin livslängd. Efter lång tids användning åtar vi oss
att ta tillbaka fordonet för att återvinna det på ett miljövänligt sätt
i enlighet med gällande EU direktiv och nationella bestämmelser.
Alla Mitsubishi fordon upp till 3,5 tons totalvikt, registrerade fr.o.m.
1 januari 1998 kommer att tas tillbaka av oss, vid någon av de utsedda mottagningsställen utan kostnad för den siste ägaren, förutsatt att fordonet är komplett och är fri från annat avfall. Fr.o.m. 1
januari 2007 gäller samma villkor för alla Mitsubishi fordon, upp till
3,5 tons totalvikt, oavsett datum för första registrering.
Ett nätverk för mottagningsställen finns för att försäkra att Mitsubishi fordonet blir omhändertaget och återvunnet på ett miljövänligt
sätt. Utvecklingsarbetet för att skapa ökade möjligheter att höja
återvinningsgraden pågår ständigt genom att fordonen och dess
komponenter utvärderas löpande och förbättras.
För ytterligare information besök gärna BIL Sweden:s hemsida
www.bilsweden.se eller kontakta MMC Bilar Sverige AB - generalagent i Sverige för Mitsubishi-bilar - på telefon 08 – 474 54 00.

Alla åtgärder har vidtagits för att innehållet i denna trycksak ska vara korrekt och
uppdaterat vid pressläggningen. Rätten att ändra specifikationer, artikelnummer
och funktioner utan föregående meddelande därom förbehålles.
Vissa produkter eller fordon som visas i broschyren kan skilja sig från de modeller
som finns på den svenska marknaden.

17BK170327

BEKYMMERSFRI KÖRNING
Cirka 2500 auktoriserade Mitsubishi Serviceanläggningar i Europa
åtar sig att hjälpa dig var du än befinner dig.

