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Detta är en internationell broschyr varför avbildade bilar och tillbehör inte alltid

överensstämmer med de produkter som marknadsförs på den svenska marknaden.

Alla ansträngningar har gjorts för att innehållet skall vara aktuellt och korrekt vid 

denna broschyrs tryckning. Vi förbehåller oss rätten till ändring av artikelnummer, 

tekniska data och utrustning utan föregående meddelande. Mitsubishis återförsäl-

jare informeras snarast om eventuella modifieringar. Vänligen vänd dig till när-

maste Mitsubishiåterförsäljare för den senaste informationen. 

All kopiering av innehållet, som inte är för personligt bruk, är förbjuden.

Mitsubishi Motors Europe B.V.
www.mitsubishi-motors-europe.com
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SLUTFINISHEN STÅR DU GIVETVIS SJÄLV FÖR

Mitsubishi L200 är utrustad med mer standardutrustning för arbete och fritid än något annat fordon i dess kategori. 

Det gör den till den mest mångsidiga pickupen som någonsin byggts. Den tar dig till stan, till stranden och upp i

bergen - i lyx och med stil. Dessutom har den en oerhörd lastförmåga. Vi måste dock medge att vi inte kan allt. Inte 

med tanke på alla de olika tillbehör som du kanske skulle vilja ha till din nya allround-bil. Ta en titt i det breda 

sortimentet av eleganta och praktiska tillbehör som våra tekniker och designers har tagit fram för Mitsubishi L200. 

Alla tillbehör finns i den här broschyren. Vi har gjort vårt för att din nya L200 ska vara perfekt, slutfinishen står du 

givetvis själv för.
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SMARTA BASTILLBEHÖR

Det första du verkligen lägger märke till hos Mitsubishi L200 är inte dess kraftfulla uppgraderade 2.5-liters 

Common Rail DI-D motor. Inte heller är det den nya kraftfulla bakrutan. Nej, det första man lägger märke till och det 

som gör att detta mångsidiga 4x4-fordon står ut i mängden, är dess grovskurna men ändå kurviga former. Eftersom 

personlig stil är något som tilltalar de flesta har Mitsubishis designers tagit fram ett sortiment av smarta bastill-

behör som kan förhöja din pickups kvaliteter, allt efter egen smak. Ta till exempel de diskreta sportstrålkastarna 

eller höljet för baklyktan. Och med frontspoilern kan du skapa ett stilfullt skräddarsytt utseende utan att för den 

skull se för prålig ut.

SPORT & STIL

L200 Double Cab Intense med frontdekor, 

sportstrålkastarsats, Sports Utility Top och 

fotsteg sats.
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 Kåpa över handtag > 
bak

Med öppning för bromsljus.

Rostfritt stål.

MME31599

SPORT & STIL

≤ Sportstrålkastarsats
Double & Club Cab 

modeller.

Kan lackeras i bilens färg.

Halogen.

MME31640

 Bakljusskydd ≥
Kromade inlägg av 

aluminium runt 

strålkastaren.

MME31662

Rostfri dekorbalk ≥
Balk i polerat 

rostfritt stål.

MME31605

≤ Backspegelskåpor 
sats
Kromade.

Standard på Intense

modeller.

MZ313754

≤ Sportgrill, övre 
Double & Club Cab

modeller.

Rostfritt nät, för vänster

och höger sida.

MZ313609

Sportgrill, nedre 
Double & Club Cab

modeller.

Rostfritt nät för

stötfångaren.

MZ313758

Frontdekor
Double & Club Cab

modeller.

Resin (lackerad i två 

toner), med kromad 

topp-platta och 

kromade inlägg.

MZ313616

Frontspoiler ≥
Double & Club Cab

modeller.

Resin (lackerad 

i två  toner).

MZ313539

Frontgrill
Double & Club Cab

modeller.

Standard på

Intense modeller.

Svart grill med 

kromad ram.

MZ313608

Strålkastarskydd
Double & Club Cab

modeller.

Kromade aluminium inlägg

runt strålkastarna.

MME31661
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DEN VIKTIGA HÅRDVARAN

Alla vill synas. Och när du kör i lyx längs landsvägen och avenyn kommer folk garanterat att vända sig om. Det är 

inte heller något tvivel om den ursprungliga idén till utvecklingen av L200, den är nämligen konstruerad för sin 

oerhörda lastförmåga och för att kunna transportera utrustning till olika platser. Platser som är bland de minst 

tillgängliga i världen. Som till exempel enorma bergspass eller avlägsna klippiga kuster. Eftersom det är en sådant 

mångsidigt fordon, som införskaffas av olika anledningar, är en del av den viktiga hårdvaran valfri. Allt beror på 

vilken last du kommer att transportera var och vad du ska göra med den när du väl kommer fram. De stilfulla balkarna 

kompletterar L200´s redan robusta utseende och de är väldigt praktiska om du vill stapla din last på höjden. 

Fotstegsbelysningen gör att du aldrig tar ett felsteg och arbetslamporna lyser upp vilken terräng som helst, trots 

att det är långt till närmaste lyktstolpe.

OFF-ROAD 
STYLING
L200 Club Cab Intense med sidobågar sats, 

flakbåge, ljusbåge, strålkastare, skyddsnät, 

aluminium inklädnad och bakre stötfångare.
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Ljusbåge för off-road ≥
För Single Cab modeller.

Svart stål, med plats 

för 4 strålkastare. 

Att installeras på 

skyddsnät från fabrik.

OBS! Single Cab

saluförs inte på den

svenska marknaden.

Lastskydd
För Single Cab modeller.

Svart stål.

OBS! Single Cab

saluförs inte på den

svenska marknaden.   

Arbetslampa
Svarta arbetarlampor att

installeras på off-road

ljusbågen.

^ Reling
Ej tillgänglig för den 

svenska marknaden. 

Bakre stötfångare ≥
Ej tillgänglig för den

svenska marknaden.

Skyddskuddar ≥
PVC-omslaget polyester.

MME31555

OFF-ROAD 
STYLING

≤ Flakbåge
Rostfritt stål.

MZ313626 Double Cab  

MZ313625 Club Cab  

Ljusbåge
Double & Club Cab

modeller.

Rostfritt stål, plats 

för 4 strålkastare. 

Att installeras

på flakbåge.

MZ313738

Kromade extraljus
Kromade färdlampor att

installeras på den rostfria

ljusbågen eller off-road

ljusbågen.

MZ313637 (1 styck)

Skyddsnät
Ej tillgänglig för den

svenska marknaden. 

En del av produkterna i

denna katalog finns ej

tillgängliga för den

svenska marknaden.

Vänligen rådfråga

din återförsäljare.

Flakbåge ≥
Polerat rostfritt stål.

   MME31596 Double Cab

    MME31601 Club Cab

Ljusbåge
Double & Club Cab

modeller.

Rostfritt stål, plats 

för 4 strålkastare. 

Att installeras

på flakbåge.

MME31608

Skyddsnät
Polerat rostfritt stål.

Kombineras med 

lastbågen.

MME31606 Double Cab    

 MME31607 Club Cab    
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≤ Skärmbreddare
Ink. stänkskydd.

Standard på Intense

modeller.

MZ313634 Double Cab  

MZ313633 Club Cab   

Tröskelbalkar
För Double Cab och Club 

Cab. Polerat rostfritt stål.

MME31597 Double Cab  

MME31602 Club Cab  

Tanklucka
Polerat rostfritt stål.

MME31598 Double Cab  

MME31603 Club Cab  

Skydd dörrhandtag
Rostfritt stål.

2 st per sats (2 satser 

behövs för Double Cab).

MME31600

Dekorlist flakkant
Rostfritt stål.

Endast för Double Cab.

MME31609

OFF-ROAD STYLING

Fotsteg sats ≥
Aluminium.

MZ313623 Double Cab   

MZ313622 Club Cab   

Fotstegs belysning
Led type.

MZ313727 Double Cab    

MZ313726 Club Cab   

≤ Fotsteg sats
Rostfritt stål.

MZ313621 Double Cab     

MZ313620 Club Cab  

Sidoskyddslist ≥
Silver, kan lackeras

i bilens färg.

MZ313632 Double Cab    

MZ313631 Club Cab    

MZ313630 Single Cab    
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OFF-ROAD 
STYLING

≤ Aluminiumfalg 18” 1)

Exkl hjulmuttrar, 

inkl centrumkåpa.

6 ekrad.

Rekommenderad 

däckstorlek 255/55R18.

MME31397

≤ Aluminiumfalg 16” 1)

Inkl hjulmuttrar och 

centrumkåpa.

6 ekrad.

Rekommenderad 

däckstorlek 205/80R16.

MME31564

≤ Lasbara hjulmuttrar
Passar samtliga aluminiumfälgar, exkl MME31564.

MZ313736 (4 st.)

For MME31564.

MZ313733 (4 st.)

Hjulmuttrar
MR455707 (1 st.)

Centrumkåpa
MR992805

1) Endast till Intense 

utrustad med ASTC (Active 

Stability & Traction 

Controll) och ABS.

≤ Aluminiumfalg 20” 1)

Exkl hjulmuttrar, 

inkl centrumkåpa.

6 ekrad.

Rekommenderad 

däckstorlek 255/55R20.

MME31658

≤ Aluminiumfalg 17” 1)

Exkl hjulmuttrar och 

centrumkåpa.

6 ekrad.

Rekommenderad 

däckstorlek 245/65R17.

MR992747

≤ Aluminiumfalg 16”
Till samtliga modeller, 

exkl Intense.

Exkl hjulmuttrar och 

centrumkåpa.

6 ekrad.

Rekommenderad 

däckstorlek 205/80R16.

MR992745

≤ Underkörningsskydd ^ 
För Double Cab och Club Cab.

Skyddar växellåda, transferlåda och bränsletank.

Tillverkad av högkvalitativt 6 mm aluminium och monteras 

i originalhål.

MME31621 Täckplåt                      

MME31622 Täckplåt växel- & transferlåda, manuell vxl  

MME31623 Täckplåtväxel- & transferlåda, automat vxl  

MME31624 Täckplåt bränsletank                

≤ Aluminiumfalg 18” 1)

Exkl hjulmuttrar, 

inkl centrumkåpa.

6 dubbelekrad.

Rekommenderad 

däckstorlek 255/55R18.

MME31569

ALUMINIUM-
FÄLGAR
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Instegslist ≥
Bakre sats.

L200 inredning med MDS 

pekskärm, DVD navigations-

system, PH-4200, växel-

spaksknoppar i läder och 

sportpedalsats.

≤ Sportpedalsats
I borstad aluminium, enkel

montering (ingen borrning behövs).

För manuell vxl (3 st).

MZ313618

För automat vxl (2 st).

MZ313869

HEMMAKOMFORT

När du kliver in i den L200 för första gången kanske du

blir en aning häpen över den enorma storleken på förar-

hytten. Det är knappt man kan kalla det för förarhytt på 

Double Cab-modellen. Förarhytten är mer som insidan på en 

lyxig salong. Men om du vill ha det där lilla extra erbjuder

Mitsubishi några skräddarsydda och väldigt praktiska

tillbehör som gör att din förarhytt blir som ett andra hem.

Till exempel främre och bakre dörrskydd och växel- och

transferspaksknopp som ger en sådan upplevelse att du mer

än gärna sträcker dig efter den om igen. Och oavsett om du 

är ute på känd eller okänd mark kommer det fullt integre-

rade DVD navigationssystemet ta dig hem igen, den snab-

baste vägen. Eller den mest natursköna vägen, om du har 

tid. En anledning till att du inte behöver ha bråttom är att 

till och med den mest besvärliga passagerare kommer att 

vara hur snäll som helst när de tittar på DVD-film på sin 

egen portabla nackstödsbio i baksätet.

≤ Instegslist
Rostfritt stål.

Främre & bakre sats.

MZ330117 Double Cab

Främre sats.

MZ330116 Club Cab

STIL

≤ Växelspaksknopp
För manuell växel. Läder.

MZ313679

Växelspaksknopp, hög-låg
För manuell växel. Läder.

MZ313680 4WD med Easy Select

MZ313681 4WD med Super Select 
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UNDERHÅLLNING
 I BILEN

≤ DVD Kartnavigationssystem MP-8210/SE
Endast till Intense modeller.

• Visning med karta, röst (manlig eller kvinnlig) och

  pilnavigering

• 9 språk (GB, F, D, E, P, I, NL, S, DK)

• Lätt att välja destination via adress, postnr, karta eller  

  POI (Point Of Interest)

• Praktiska minnesfunktioner

• Automatisk omdirigeringsfunktion

• Manövreras med fjärrkontroll

• Högprecisions lokalisering med satellitsignal, gyrokom-

  pass och hastighetssensor

• Dubbel kartvisning möjlig

• DVD-enheten monteras under passagerarstolen

Multi Display System (MDS)
Endast till Intense modeller.

• 7” LCD pekskärm

• 4 språk (GB, F, D, E)

• Möjlighet att visa audio information (bara i kombination  

  med PH-4200)

• Visa kartbild vid navigation (bara i kombination med

  MP-8210 eller MP-8210SE)

• Detaljerad färddator: genomsnittlig hastighet &

  bränsleförbrukning inklusive historik, gällande

  bränsleförbrukning med historik, kvarvarande körsträcka,

  körsträcka efter senaste tankning, körtid, körtid med 

  historik

• Klimatinformation: utetemperatur med historik, varning för

  fryspunkt, inställningar värme/luftkonditionerings

• Kalender: datum, tid, alarm, markeringsmöjligheter

  för händelser

• Fordonsinformation: dörrlås, elfönsterhissar,

  fjärrstyrt centrallås, vindrutetorkare, belysning av/på,

  interiör belysning, automatisk återlåsning

• ”Black panel” funktion

• System miljöer: variationer på bakgrundsbilden,

  inställning skärpa och kontrast

MP-8210, inklusive MDS
Endast till Intense modeller. MZ313601

MP-8210SE, exklusive MDS
Endast till Intense modeller. Endast för fordon 

som redan är utrustade med MDS.  MZ313600

Installationssats
• för installation av MDS skärm  MZ313693

• för installation av navigationsenhet MP-8210/SE MZ313694

• bakre värmeutsläpp (nödvändig för bilar där

  navigation placeras under sätet i kombination

  med värmeutsläpp till baksätet)  MZ313696

Digital vägkarta (DVD-ROM) till MP-8210/SE
Täckning: And, A, B, CZ, DK, CH, D, E, F, FL, GB, Gbr,

Grc, H, I, Irl, L, MC, N, NL, P, Pl, RSM, S, SF, SK.  MZ314038

TMC enhet (trafikmeddelande)

Extra utrustning till MP-8210/SE.

TMC är inte tillgängligt för alla länder,

kontakta din återförsäljare för mer information.      MZ313043

Egenvald vägledning Intressepunkter

Färddator Färddator

Dynamisk vägledningHuvudmeny

MDS huvudmeny Radio information
kombinerat med
navigationskarta

CD/MP3 information Kalender

Underhållsinformation

Navigation

Multi Display System 
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^ CD-växlare för 6 CD
Att montera under passagerarsäte. Passar PH-4200 och 

MEX-900. Kan ej kombineras med MP-8210/SE. 

MZ312961

Installationssats
• Installationskonsoll till 6-CD växlare för installation  

  under säte 

MZ313694

• bakre värmeutsläpp (nödvändig för bilar på den svenska 

  marknaden och där CD-växlare placeras under sätet i 

  kombination med värmeutsläpp till baksätet) 

MZ313696

^ Mobiltelefonkonsol
För montering instrumentpanelen.

Inklusive kabelsats för uppkoppling mot bilens högtalare.

Går att kombinera med:

• PH-4200 (volym justering via PH-4200)

MZ313700

• MEX-900

MZ313701

För tillbehör till mobiltelefon se referenslista.

^ Underhållning i baksätet
För Double Cab modeller. 

7” LCD/TFT bildskärm, DVD spelare, kompatibel med

DVD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, MP3 och Jpeg.

Inklusive fjärrkontroll och 2 st trådlösa hörlurar.

MME31491

För närmare info fråga din återförsäljare.

Installationssats
För modeller utan sollucka.

MZ313698 

UNDERHÅLLNING
 I BILEN

^ PH-4200
Endast till Intense modeller.

RDS-EON radio, CD-spelare, kompatibel med MP3,

CD-växlarkontroll, omkoppling till färddator,

telefondämpning och löstagbar frontpanel, 4 x 35W.

Inkl. etui för knappsats.

MZ313492

Anm: I de fall PH-4200 är fabriksmonterad medföljer

ej etui för knappsats. 

Etui för knappsats
MZ313151

^ MEX-900
Ej för Intense modeller.

RDS-EON radio, CD-spelare, kompatibel med MP3, WMA,

CD-R och CD-RW, CD text, CD-växlarkontroll, telefon-

dämpning och löstagbar frontpanel, 4 x 45W.

MZ313591
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^ Askkopp 
Att placeras i armstödet

i baksätets mitt.

MZ330125

≤ Armstöd
Satsen inkluderar 2 

armstöd (klädda i textil) 

och ett ersättningslock för 

originalarmstödet.

MZ314109

≤ Strömuttag
Ej tillgänglig för den 

svenska marknaden.

Strömuttag ≥
Detalj.

KOMFORT

Vindavvisare sidoruta >
För framdörrar (2 st).

Double Cab och 

MZ313721 Single Cab 

MZ313592 Club Cab 

L200 inredning med > 

instegslist, textilmatta,

sportpedalsats och

växelspaksknoppar, 

läder i MP-8210.

Gummimattor > 
Främre sats.

MZ313718

Bakre sats.

MZ313720 Double Cab

MZ313731 Club Cab 

Textilmattor ≥
Satser, se sid 43.

DE SMÅ DETALJERNA

Chansen finns att L200 blir din arbetskamrat under större 

delen av dagen - varje dag. Mitsubishi L200 är fylld med 

detaljer som kan hantera nästan vilken uppgift som helst, i 

de mest påfrestande miljöer och det är de små detaljerna

som gör de påfrestande miljöerna roliga. Vi har tagit fram 

några - till exempel en kylväska och värmeväska i ett - för

kalla drycker och varma måltider. Den ansluts direkt i 

eluttaget.
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HÖGSTA STANDARDEN

Alla Mitsubishi är designade för att på ett eller annat sätt kunna tänja gränser. Det mest talande exempel är kanske att L200 

har möjlighet att lasta 1 ton och har en dragkapacitet på hela 2,7 ton. Därför tyckte vi att säkerhetsegenskaperna för L200 

ska möta och överskrida den högsta standarden - och det gör den. Enligt Mitsubishi:s egna krocktester skulle L200 få fyra 

stjärnor i en Euro NCAP-test, tack vare säkerhetskarossen, dubbla krockkuddar fram samt rattstång och pedaler som ger efter 

vid en eventuell krock. Trots det har vi några extra säkerhets- och skyddstillbehör att erbjuda. Till exempel ett säkerhetskit 

och ett brett sortiment bilbarnstolar och när din L200 är packad till bristningsgränsen, finns bakre parkeringshjälp som gör 

det smidigt att backa in i den mest trånga platsen.

L200 Double Cab Intense med sportstrålkastarsats

och frontspoiler.

SÄKERHET & 
SKYDD
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^ Dimljussats
Double Cab & Club Cab, standard på Intense modeller.

MZ313723 Silver färgad infattning

MZ313724 Svart infattning 

 Parkeringshjälp, bakre ≥
För modeller med bakre stötfångare.

2 sensorer med ljudsignal.

MME31529

≤ Bilbarnstol
“Duo Plus” (isofix)
För Double Cab modeller.

För barn mellan c:a 8

månader och c:a 4 år.

MZ313045A

≤ Parkeringshjälp, bakre
För modeller utan bakre stötfångare.

2 sensorer med ljudsignal.

MME31528

SÄKERHET & 
SKYDD

≤ Bilbarnstol
“Baby-Safe Plus”
(isofix)
För Double Cab modeller.

För barn upp till c:a 15

månader / c:a 13 kilo.

MZ313589

Bilbarnstol
“Baby-Safe”
(utan isofix, ej bild)

För samtliga modeller.

För barn upp till c:a 15

månader / c:a 13 kilo.

MZ312807A

≤ Bilbarnstol “Lord”
(utan isofix)

För samtliga modeller.

För barn mellan c:a 8

månader och c:a 4 år.

MZ312745A

≤ Förstahjälpensats
Innehåller förstahjälpen-

kudde och varningstriangel.

MZ312959

Förstahjälpenkudde 

(ej bild)

MZ312958

Varningstriangel (ej bild)

För Single Cab & Club Cab 

modeller.

MZ312957

  Detaljbild isofix≤

≤ Bilbarnstol “Kid” >
(utan isofix)

För samtliga modeller.

För barn från c:a 3 till c:a 12 år.

MZ312808A
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ALLT DET NÖDVÄNDIGA

Pickup-delen av din nya bil är antagligen det mest mångsidiga lastutrymmet i sin kategori. Därför tycker vi att dina 
speciella behov ska avgöra dess egenskaper och utseende. Vi kan inte tillgodose varje kund med bara en utformning, 
därför har vi monterat allt det nödvändiga och lämnat detaljerna till dig. Bland tillbehören till flaket kan du välja bland 
en oerhört praktisk användbar box, lastbärare och olika lastverktyg och flakskydd, inklusive ett gasreglerat aluminium-
flakskydd som passar alla L200-modeller. Och om du verkligen vill åka med stil kan du ändra hela utseendet på din nya 
Mitsubishi med den sportiga hardtopen.

TRANSPORT & 
FRITID
L200 Double Cab Intense med Fullbox, bakljusskydd, 
dragkrok och fotsteg sats.
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^ Lasthållare 
Med integrerat lås, för modeller utan takreling. Lastkapacitet 50 kg (inkl. lasthållarna och tillbehör).

MZ314040 Double Cab  

MZ313527 Club Cab 

Lasthållarkorg
Aluminium. Dimension: 128 x 79 cm

MZ313529

För tillbehör till lasthållare se referenslista.

≤ Dragkrok
Standard i Sverige.

 Kombinationskoppling ≥
Ej tillgänglig för den svenska marknaden.

^ Dragkrok
Standard i Sverige.

Kabelsats 

Till dragkrok - se

referenslista. (7- eller

13-spolig som tar hänsyn

till parkeringssensor).

TRANSPORT & 
FRITID
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^ Towbar
Flange type.

MZ313683

TRANSPORT & 
LEISURE

Flakbalja, ≥
under flakkant

För modeller med hardtop

eller “Fullbox”.

≤ Detaljbild flakbalja,
ovan flakkant

 ^ Flakbalja ovan flakkant
Ej tillgänglig för den svenska marknaden.

Förvaringsbox
Ej tillgänglig för den svenska marknaden.

≤ Flakbalja
Grå. För modeller med 

hardtop eller “Fullbox”.

MZ313665 Double Cab  

MZ313664 Club Cab  

TRANSPORT & 
FRITID

≤ Detaljbild flakbalja,
under flakkant

≤ Detaljbild Superlås

En del av produkterna i 
denna katalog finns ej 

tillgängliga för den 
svenska marknaden. 

Se sid 43.

1cr008sw08.indd   33-341cr008sw08.indd   33-34 23-06-2008   17:10:0923-06-2008   17:10:09



34 35

^ Towbar
Flange type.

MZ313683

TRANSPORT & 
FRITID

^ Inklädnad (låg version)
Ej tillgänglig för den svenska marknaden. 

^ Inklädnad
Ej tillgänglig för den

svenska marknaden.

≤ Inklädnad
Ej tillgänglig för den

svenska marknaden.

^ Flaklock, aluminium
Flaklock i aluminium med reling.

När locket är stängt är det perfekt integrerat efter flaket.

Inkluderar låsmekanism för flaklucka och flaklock.

MZ313650 Double Cab   

Flakpress, aluminium ≥
Flaklock i aluminium med reling.

Med låsmekanism för flaklucka och flaklock.

MZ313649 Club Cab   

MZ313648 Single Cab   
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TRANSPORT & FRITID

≤ Separationsgaller
Passar till Double Cab (ej Club Cab).

Se sid 43.

 Flakpress, tryckknappsfäste ≥
Passar till Double Cab (ej Club Cab).

Se sid 43.

≤ Flakskydd i aluminiumutseende

≤ Flakpress, rullbar modell
Passar till Double Cab (ej Club Cab).

Se sid 43.

^ Flakpress, inskjutningsbar ≥
Passar till Double Cab (ej Club Cab).

Se sid 43.

Flakpress, tryckknappsfäste ≥
Att kombinera med flakbåge. Mjuk press av

PVC-behandlad polyester.

Finns även i silver.

Se sid 43.
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≤ Sportlid ≥
Double Cab-modeller.

Monteras med klammer, ingen borrning behövs.

Unika gångjärn ger hög öppning. Inga störande gasdämpare 

vid sidorna. Lätt, låsbart lock i ABS.

Kan snabbt tas bort om man behöver mer utrymme för last.

MZ313985 Olackerad  

M313985xxx Lackerad i bilens färg 

Notera: xxx står för bilens färg.

TRANSPORT & FRITID

≤ Fullbox ≥ 
Double & Club Cab modeller.

Stilfull hård beklädnad av lastutrymmet.

Lackerad i bilens färg.

M313647xxx Double Cab   

M313646xxx Club Cab   

Notera: xxx står för bilens färg.

≤ Sports Utility Top ≥
Double & Club Cab modeller.

Med skjutbar främre lucka (endast Double Cab), 

automatiskt öppnade sidorutor, tonade rutor och 

beklädd insida och innerbelysning. 

Lackerad i bilens färg.

M313658xxx Double Cab   

M313657xxx Club Cab   

Notera: xxx står för bilens färg.
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≤ Hardtop, hög modell
Med rutor fram och bak.

Finns också med 

skjutbara sidorutor. 

Lackerad i vit.

Kan lackeras i bilens 

färg. 

Rutor fram och bak.

MZ313655 Double Cab  

MZ313653 Club Cab  

MZ313651 Single Cab  

Rutor fram, bak och 

skjutbara sidorutor.

MZ313656 Double Cab  

MZ313654 Club Cab   

MZ313652 Single Cab  

^ SportBack Top 
Endast till Double Cab

Kan kombineras med flakinkädnad (för mer detaljer kontakta din återförsäljare).

Öppningsbart fönster mot förarhytt. Bakre luckan utrustad med två öppningsbara luckor, en liten för ventilation och en stor 

för lastning, den invändig belysningen tänds när den stora luckan öppnas.

Levereras lackerad i bilens färg.

MM31698xxx

Notera att xxx står för bilens färg.

Hardtop, låg modell ≥
Double & Club Cab

modeller.

Med rutor fram/bak och

skjutbara sidorutor.

Lackerad i vit. Kan 

lackeras i bilens färg.

MZ313743 Double Cab * 

MZ313741 Club Cab

* Finns lackerad i 

Cosmos Black, Starlight 

Silver och Titanium Grey.

M313743xxx

Notera: 

xxx står för bilens färg.

TRANSPORT & FRITID

≤
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TABELL FÖR
SNABB-

REFERENSER

- 16”, 6 ekrad  MR992745

Lasbara hjulmuttrar (4 st):

- för alla aluminiumfälgar, utom MME31564  MZ313736

- för MME31564  MZ313733

Hjulmuttrar (1 styck)  MR455707

Låsbara hjulmuttrar till reservhjul  MZ313725

Centrumkåpa MR992805

Stil     Sida 16-17

Växelspaksknopp, m/t  MZ313679

Växelspaksknopp, hög-låg, m/t, 4WD Easy Select  MZ313680

Växelspaksknopp, hög-låg, m/t, 4WD Super Select  MZ313681

Sportspedalsats:

- manuell vxl (3 st.)  MZ313618

- automat vxl (2 st.)  MZ313869

Instegslist:

- främre & bakre sats, Double Cab  MZ330117

- främre sats, Club Cab  MZ330116

- främre sats, Single Cab  MZ330118

Underhållning i bilen      Sida 18-21

MP-8210/SE DVD kartnavigationssystem  Se sida 18-19

Mobiltelefon tillbehör:

- telefonkonsol för PH-4200  MZ313700

- telefonkonsol för MEX-900  MZ313701

- hands free, grund sats  MZ313137

- glasantenn  MZ313140

- mobiltelefonhållare  Kontakta din ÅF.

CD-växlare för 6 CD till PH-4200 & MEX-900  MZ312961

PH-4200 radio, CD-spelare, kompatibel med MP3, för Intense  MZ313492

Etui för knappsats för PH-4200  MZ313151

MEX-900 radio, CD- spelare, kompatibel med MP3, WMA  MZ313591

Underhållning i baksätet, Double Cab  MME31491

Installationssats:

- för modeller utan sollucka  MZ313698

Komfort Sida 22-23

Armstödssats  MZ314109

Askkopp  MZ330125

Strömuttag 12V/10A  MZ313722

Vindavvisare sidoruta:

- Double Cab & Single Cab  MZ313721

- Club Cab  MZ313592

Gummimattor:

- främre sats MZ313718

- bakre sats, Double Cab  MZ313720

- bakre sats, Club Cab  MZ313731

Säkerhet & skydd      Sida 24-27

Förstahjälpensats  MZ312959

Förstahjälpenkudde  MZ312958

Varningstriangel, Club Cab  MZ312957

Dimljussats, Double Cab & Club Cab, standard på Intense modeller:

- silver färgade inlägg  MZ313723

- svarta inlägg  MZ313724

Parkeringshjälp, bakre:

- för modeller med bakre stötfångare  MME31529

- för modeller utan bakre stötfångare  MME31528

Bilbarnstolar:

- Baby-Safe Plus (isofi x), Double Cab  MZ313589

- Baby-Safe  MZ312807A

- Duo Plus (isofi x), Double Cab  MZ313045A

- Lord  MZ312745A

- Kid  MZ312808A

Transport & fritid          Sida 28-41

Lasthållare

- Double Cab  MZ314040

- Club Cab  MZ313527

Adapter för alumiunium lasthållare:

- till lastkorg (MZ535826)  MZ313061

- till skid-/snowboardhållare (MZ311974)  MZ313062

Lasthållarkorg, aluminium  MZ313529

Lasthållarkorg, svart stål  MZ535826

Skyddsset för lasthållare  MME50500

Spännband (1 st.)  MZ311382

Cykelhållare, aluminium  MZ313538

Cykelhållare, svart stål  MZ314156

Skid-/snowboardhållare  MZ311974

Sports Utility Top:

- Double Cab  M313658xxx

- Club Cab  M313657xxx

Fullbox:

- Double Cab  M313647xxx

- Club Cab  M313646xxx

Sportlid, Double Cab:

- olackerad  MZ313985

- lackerad i bilens färg  M313985xxx

SportBack Top, Double Cab   MM31698xxx

Hardtop Hög modell, rutor fram och bak:

- Double Cab  MZ313655 

- Club Cab  MZ313653 

- Single Cab  MZ313651 

Hardtop Hög modell, rutor fram, bak och skjutbara sidorutor:

- Double Cab  MZ313656

- Club Cab  MZ313654

- Single Cab  MZ313652

Hardtop Låg modell:

- Double Cab  MZ313743 

- Club Cab  MZ313741 

Bättringsfärg (ej bild)  Kontakta din ÅF.

Kajak-/surfbrädeshållare  MZ313537

Elkabelsats till dragkrok (ej bild):

- 7-polig  MZ313686

- 7-polig, inkl. C2 modul  MZ313687

- 13-polig  MZ313688

- 13-polig, inkl. C2 modul, exkl. kontaktstycke  MZ313689

- 13-polig kontaktstycke  MZ311261

- adapterkontakt från 13 till 7-polig  MZ312649

Förvaringsbox  MZ313666

Separationsgaller:

- Double Cab  MZ313645D

- Club Cab  MZ313645C

Textilmattor, satser      Sida 22

 Double Cab Club Cab Single Cab

Classic MZ313706 MZ313705 MZ313704

Classic, för D/C med bakre värmeutsläpp MZ313707 - -

Comfort MZ313710 MZ313709 MZ313708

Comfort, för D/C med bakre värmeutsläpp MZ313711 - -

Elegance MZ313712 MZ313739 -

Elegance, för D/C med bakre värmeutsläpp MZ313713 - -

Flakbalja      Sida 32-35

 Double Cab Club Cab Single Cab

Mjuk MZ313665 MZ313664 -

Under fl akkant * MZ313669 MZ313668 MZ313667

Under fl akkant * MZ313672 MZ313671 MZ313670

Ovan fl akkant, utan Superlock MZ313675 MZ313674 MZ313673

Ovan fl akkant, med Superlock MZ330091 MZ330090 MZ330092

Aluminium MZ313663 MZ313662 MZ313661

Aluminium, kan kombineras med aluminiumlock   MZ313663L - -

 

* Vi råder dig till att kontrollera med din återförsäljare för rätt detaljer

Flakpressar/fl aklock      Sida 34-37

 Double Cab Club Cab Single Cab

Flaklock / aluminium MZ313650  MZ313649  MZ313648 

Inskjutningsbar, kan inte kombineras med fl akbåge MZ313644  MZ313643  -

Inskjutningsbar, kan kombineras med fl akbåge MME31596 MZ313644M - -

Rullbar modell, kan inte kombineras med fl akbåge MZ313642  MZ313641  MZ313640 

Tryckknappsfäste, kan kombineras med fl akinklädnad ovan fl akkant MZ313675 MME31695 - -

Tryckknappsfäste, kan kombineras med fl akinklädnad ovan fl akkant MZ330091 MME31691 - -

Tryckknappsfäste, kan kombineras med fl akinklädnad ovan fl akkant MZ313674 - MME31699 -

Tryckknappsfäste, kan kombineras med fl akinklädnad ovan fl akkant MZ330090 - MME31698 -

Tryckknappsfäste, kan kombineras med fl akinklädnad under fl akkant MZ313669/MZ313672 MZ313795 - -

Tryckknappsfäste, kan kombineras med fl akinklädnad under fl akkant MZ313668/MZ313671 - MZ313639 -

Tryckknappsfäste, kan kombineras med fl akinklädnad under fl akkant MZ313667/MZ313670 - - MZ313638

Tryckknappsfäste, silver, kan kombineras med fl akbåge MZ313626 MZ313797  - -

Tryckknappsfäste, silver, kan kombineras med fl akbåge MZ313625 - MZ313796 -

Tryckknappsfäste, svart, kan kombineras med fl akbåge MZ313626 MZ313799  - -

Tryckknappsfäste, svart, kan kombineras med fl akbåge MZ313625 - MZ313798 -

Tryckknappsfäste, svart, kan kombineras med fl akbåge MME31596 MME31690 - -

Tryckknappsfäste, svart, kan kombineras med fl akbåge MME31601 - MME31751 -

Sport & stil     Sida 4-7 

Sportgrill, övre, Double Cab & Club Cab  MZ313609

Sportgrill, nedre, Double Cab & Club Cab  MZ313758

Frontdekor, Double Cab & Club Cab  MZ313616

Dekorbalk, fram  MME31605

Frontdekor, Double Cab & Club Cab  MZ313616

Frontspoiler, Double Cab & Club Cab  MZ313539

Frontgrill, Double Cab & Club Cab, standard på Intense modeller  MZ313608

Strålkastarskydd, Double Cab & Club Cab  MME31661

Kåpa över handtag  MME31599

Bakljusskydd  MME31662

Backspegelskåpor sats, kromade  MZ313754

Sportstrålkastarsats, Double Cab & Club Cab, halogen  MME31640

Off-road styling     Sida 8-15 

Flakbåge, Double Cab  MZ313626

Flakbåge, Club Cab  MZ313625

Ljusbåge  MZ313738

Kromad färdlampa (1 st.)  MZ313637

Skyddsnät, Double Cab  MZ313627

Skyddsnät, Club Cab  MZ313737

Skyddskuddar  MME31555

Bakre stötfångare  MZ313628 

Flakbåge, Double Cab  MME31596

Flakbåge, Club Cab  MME31601

Ljusbåge  MME31608

Skyddsnät, Double Cab  MME31606

Skyddsnät, Club Cab  MME31607

Reling, Double Cab  MZ313729

Reling, Club Cab  MZ313728

Ljusbåge för off-road, Single Cab  MZ313635

Lastskydd, Single Cab  MZ313659

Arbetslampa (1 st.)  MZ313636

Installationssats för färdlampa eller arbetslampa  MME31533

Skärmbreddare, Double Cab  MZ313634

Sidoskyddslist:

- Double Cab  MZ313632

- Club Cab  MZ313631

Sidobågar sats, Double Cab  MZ313621

Sidobågar sats, Club Cab  MZ313620

Skärmbreddare, Double Cab  MZ313634

Skärmbreddare, Club Cab  MZ313633

Tröskelbalkar, Double Cab  MME31597

Tröskelbalkar, Club Cab  MME31602 

Tanklocksskydd, Double Cab  MME31598

Tanklocksskydd, Club Cab  MME31603

Skydd för dörrhandtag (sats om 2 st)  MME31600

Dekorlist fl akkant, Double Cab  MME31609

Fotsteg sats, Double Cab  MZ313623

Fotsteg sats, Club Cab  MZ313622

Fotstegsbelysning, Double Cab  MZ313727

Fotstegsbelysning, Club Cab  MZ313726

Underkörningsskydd, Double Cab & Club Cab:

- täckplåt, främre  MME31621

- täckplåt växel- och transferlåda, manuell vxl  MME31622

- täckplåt växel- och transferlåda, automat vxl  MME31623

- täckplåt bränsletank  MME31624

Aluminiumfälgar:

- 18”, 6 dubbelekrad  MME31569

- 18”, 6 ekrad  MME31397

- 20”, 6 ekrad  MME31658

- 17”, 6 ekrad  MR992747

- 16”, 6 ekrad  MME31564
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www.mitsubishimotors.se

08-474 54 00

1cr008sw08  Printed in the Netherlands  05/08

Detta är en internationell broschyr varför avbildade bilar och tillbehör inte alltid

överensstämmer med de produkter som marknadsförs på den svenska marknaden.

Alla ansträngningar har gjorts för att innehållet skall vara aktuellt och korrekt vid 

denna broschyrs tryckning. Vi förbehåller oss rätten till ändring av artikelnummer, 

tekniska data och utrustning utan föregående meddelande. Mitsubishis återförsäl-

jare informeras snarast om eventuella modifieringar. Vänligen vänd dig till när-

maste Mitsubishiåterförsäljare för den senaste informationen. 

All kopiering av innehållet, som inte är för personligt bruk, är förbjuden.

Mitsubishi Motors Europe B.V.
www.mitsubishi-motors-europe.com

Tillbehör
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