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OBLIKOVANJE
ZUNANJOSTI

Sprednji spodnji okras
CC / DC

Kromiran MZ331341

Set stranskih obrob
DC

Kromirano MZ330737

Set stranskih oblog vrat
CC

Barvano v barvi karoserije.
Številko dela si oglejte v hitrem
referenčnem seznamu.

Usmernik zraka na motornem pokrovu
CC / DC

MZ331492

Okras sprednjega odbijača, črn
CC / DC

MZ331339

Okras sprednjega odbijača, siv
CC / DC

MZ331340
4 5

PLATIŠČA
Lito platišče 46 cm

Lito platišče 46 cm

MZ331343
Priporočena velikost
pnevmatik 265/60R18.

4250F647*
Priporočena velikost
pnevmatik 265/60R18.

CC / DC

CC / DC

Vključuje sredinski pokrov
in ventil pnevmatike.

Lito platišče 41 cm   
CC / DC

4250C994*
Priporočena velikost
pnevmatik 245/70R16.

Kolesne matice
s ključavnico
za lita platišča
CC / DC

MZ313736

* Brez sredinskega pokrova in kolesnih matic
Za podrobnosti združljivosti specifikacij
vozila in skladnosti z lokalnimi predpisi se
obrnite na prodajalca.
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OBLIKOVANJE
NOTRANJOSTI
IN UDOBJE
Set gumijastih preprog

Set tekstilnih preprog

CC / DC

CC / DC

Set sprednjih in zadnjih preprog
Številke delov si oglejte v hitrem
referenčnem seznamu.

Classic in Elegance
Set sprednjih in zadnjih preprog
Številke delov si oglejte v hitrem
referenčnem seznamu.

Glava prestavne ročice
DC

Samo za različice s samodejnim
menjalnikom MZ330889

Zaščita pragov spredaj in zadaj, set 4 kosi
DC

Nerjavno jeklo MZ330752

Zaščita pragov, set 6 kosov
CC

Nerjavno jeklo MZ330753 (ni slike)
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VARNOST
IN ZAŠČITA
Zaščita podvozja
CC / DC

Krivljena jeklena plošča, 2 mm
debeline s posebno obdelavo
za visoko odpornost proti
rjavenju. Številke delov si
oglejte v hitrem referenčnem
seznamu.

Sredstva za barvanje
CC / DC

Številke delov si oglejte v hitrem
referenčnem seznamu.

Odsevni telovnik

Lifehammer®

CC / DC

CC / DC

MME50722

MME50557B

Varnostni komplet

Komplet prve pomoči, varnostni
trikotnik in odsevni telovnik
CC / DC

MZ315059

Varnostni trikotnik
CC / DC

MZ312957

Komplet prve pomoči
 C / DC
C
MZ315058

Otroški sedeži
	CC / DC

Številke delov si oglejte v hitrem referenčnem seznamu.
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OBLIKA KESONA, NAKLADANJE IN PRAKTIČNOST
Vse originalne Mitsubishi Motors nadgradnje so na voljo v vseh barvah karoserije. Številke delov si oglejte v hitrem referenčnem
seznamu.
Za optimalno prileganje Mitsubishi Motors namestite originalno oblogo kesona do robu stranic z originalno nadgradnjo.

Nadgradnja s stranskimi dvižnimi okni

Premium nadgradnja s stranskim odpiranjem
oken

DC

DC

•
•
•
•
•
•

Združena s centralnim zaklepanjem vozila
Odpiranje z enim dotikom
Samodejna LED lučka osvetlitve notranjosti
Sprednje drsno okno za prezračevanje
Eleganten spojler
Strešne sani nizkega profila

•
•

Notranja LED lučka z baterijskim napajanjem
Sprednje drsno okno za prezračevanje

Nadgradnja s stranskimi drsnimi okni

Zaprta nadgradnja

DC

DC

•
•

Notranja LED lučka z baterijskim napajanjem
Klasični spojler

•

Notranja LED lučka z baterijskim napajanjem

Set zaščite pred vdorom vode (brez ilustracije)
DC

MZ315095

Komplet za zaščito pred vodo je zasnovan tako, da zmanjša verjetnost
vstopa vode v keson, ko je nameščena nadgradnja ali pokrov kesona.
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OBLIKA KESONA,
NAKLADANJE
IN PRAKTIČNOST
Vse originalne Mitsubishi Motors nadgradnje so na voljo v vseh barvah karoserije. Številke delov si oglejte v hitrem
referenčnem seznamu. Za optimalno
prileganje Mitsubishi Motors namestite originalno oblogo kesona do robu
stranic z originalno nadgradnjo.

Set zaščite pred vdorom vode (brez ilustracije)
CC

Nadgradnja s stranskimi dvižnimi okni

MZ315095

Komplet za zaščito pred vodo je zasnovan tako, da zmanjša verjetnost
vstopa vode v keson, ko je nameščena nadgradnja ali pokrov kesona.

CC

•
•
•

Notranja LED lučka z baterijskim napajanjem
Sprednje drsno okno za prezračevanje
Klasični spojler

•
•

Nadgradnja s stranskimi drsnimi okni

Zaprta nadgradnja

CC

CC

Notranja LED lučka z baterijskim napajanjem
Klasični spojler

•

Notranja LED lučka z baterijskim napajanjem
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OBLIKA KESONA,
NAKLADANJE
IN PRAKTIČNOST

Aluminijast pokrov kesona

DCCC

Številke delov si oglejte v hitrem referenčnem seznamu.

Zložljiv pokrov kesona

DC

Številke delov si oglejte v hitrem referenčnem seznamu.

Pokrov kesona,
enodelen, trden
DC

•
•

•

Samodejna LED no
tranja osvetlitev.
Kombinacija z originalnim športnim
zaščitnim lokom ni
mogoča.
Na voljo v vseh barvah karoserije.
Številko dela si oglejte v hitrem referenčnem seznamu.

Pokrov kesona,
dvodelen, trden
DC

•
•

•

Samodejna LED notranja osvetlitev
Lahko se kombinira
z originalnim športnim zaščitnim lokom
(obvezno ločeno
naročilo)
Na voljo v vseh barvah karoserije.
Številko dela si oglejte
v hitrem referenčnem
seznamu.

Pokrov kesona mehak DC
Kombinacija z
originalnim zaščitnim
lokom ni mogoča.
MZ350510

Pokrov kesona mehak DC
Obvezna kombinacija z
originalnim zaščitnim
lokom (obvezno ločeno
naročilo).
MZ350509
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OBLIKA KESONA, NAKLADANJE IN PRAKTIČNOST
Zaščita preko robu kesona
Za vozila brez zaščitnega okvirja
zadaj
DC

Zaščita kesona:
MZ315105TB
Zaščita vrat kesona: MZ315105TG
Komplet za nam.: MZ330742MK
Komplet zaščitnega
traku:
MZ3309051
CC

Zaščita kesona:
MZ315106TB
Zaščita vrat kesona: MZ315106TG
Komplet za nam.: MZ330742MK
Komplet zaščitnega
traku:
MZ3307431

Zaščita kesona do robu
stranic
Lahko se kombinira z originalno
zaščito kesona.
DC

Zaščita kesona:
MZ315107TB
Zaščita vrat kesona: MZ315107TG
Komplet za nam.:
MZ315107MK
CC

Zaščita kesona:
MZ315108TB
Zaščita vrat kesona: MZ315107TG
Komplet za nam.:
MZ315107MK

Aluminijasta zaščita
kesona
DC / CC

Največja zaščita kesona vozila
Lahko se kombinira z:
nadgradnjami/pokrovi kesona
Številko dela si oglejte v hitrem
referenčnem seznamu.
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Pomoč pri zadnjih vratih
CC / DC

Oporni blažilnik za mehko odpiranje
zadnjih vrat
MZ315094

OBLIKA KESONA,
NAKLADANJE IN PRAKTIČNOST
Športni zaščitni lok
DC

Lahko se kombinira z:
•
2-delnim trdim pokrovom
kesona
•
Pokrov kesona - mehak
Brušeno nerjavno jeklo
MZ330755
Črno barvan
MZ331207

Styling zaščitni lok
DC

Siv
MZ331330
Črn
MZ331324

Sistem pritrjevanja
tovora
CC / DC

Lahko se kombinira z zaščito
kesona, 4 plošče s 6 prilagodljivimi obroči za pritrjevanje.
MZ350462

Večnamenski zaboj
CC / DC

Za keson. Odpiranje s pomočjo
plinske vzmeti.
Samodejna LED notranja luč.
MZ315099
Lahko se kombinira z zaščito do in
preko stranic kesona.
Set za namestitev zaščite kesona
do roba stranic. MZ315099UR
Set za namestitev zaščite kesona
preko stranic. MZ315099OR
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PREVOZ
IN PROSTI ČAS

Vtičnica in vtikač za napajanje
CC / DC

Številke delov si oglejte v hitrem
referenčnem seznamu

Vtičnica in vtikač z vmesnim
kablom
CC / DC

Številke delov si oglejte v hitrem
referenčnem seznamu

Nosilec kolesa
DC

Ekskluzivni tip, aluminij
Mitsubishi Motors logo
MZ315032

Srebrni jekleni tip, z vgrajeno
ključavnico
MZ314156 (ni slike)

Nosilec za smuči/smučarsko desko
	Z vgrajeno ključavnico
Širina: 50 cm. MZ315029
Širina: 60 cm. MZ315030 (ni slike)
Za tekaške smuči. MZ315031 (ni slike)

Košara za prevoz prtljage
DC

Aluminij mreža, dimenzija 91 x 136 cm MZ314891 (ni slike)

Set za zaščito strešnega nosilca
DC

Vključuje 2 zaščitni varovalni podlogi za strešne palice, 2
trakova za pritrjevanje in vrečo za shranjevanje. MME50500 (ni
slike)

Strešni nosilec
DC

Z vgrajeno ključavnico Aluminijasta palica v obliki krila
MZ314846

Vlečna kljuka

Ožičenje vlečne kljuke (ni slike)

CC / DC

CC / DC

S prirobnico
MZ315083

7 aali 13-pinsko
Številke delov si oglejte v hitrem
referenčnem seznamu
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HITRI REFERENČNI SEZNAM

 kupina
S
izdelkov
Oblikova
nje zuna
njosti
Strani 4-5

Ime
izdelka
Sprednji spodnji okras
Okras sprednjega
odbijača
Usmernik zraka na
motornem pokrovu
Stranska obroba vrat
Stranska zaščita

Platišča,
stran 7

Lita platišča

Kolesne matice s
ključavnico
Zaščita pragov

Oblikovanje
notranjosti Prestavna ročica
in udobje
Set gumijastih preprog
Strani 8-9

Set tekstilnih preprog
(Classic)

Set tekstilnih preprog
Oblikovanje
(Classic)
notranjosti
in udobje
Strani 8-9

Set tekstilnih preprog
z Mitsubishi Motors
logom (Elegance)

Varnost &
zaščita
Strani
10-13

Zaščita podvozja
Komplet za namestitev
Varnostni trikotnik
Komplet prve pomoči
Varnostni komplet
Odsevni telovnik
Lifehammer®

Otroški sedež Duo Plus
Otroški sedež BABY-SAFE i-SIZE

Opis
izdelka

Številka
CC
dela		

Kromiran
Črn [X37]
Siv [U28]
Z Mitsubishi Motors logom

MZ331341
MZ331339
MZ331340
MZ331492

Široka kromirana obroba, ujema se z ostalimi
zunanjimi deli
V barvi [C06] Greyish Brown Metallic
V barvi [D23] Impulse Blue Metallic
V barvi [M08] Sunflare Orange Pearl
V barvi [P63] Red (S+Clear)

MZ330737

V barvi [U25] Sterling Silver Metallic
V barvi [U28] Graphite Gray Metallic
V barvi [W32] White Solid
V barvi [W85] White Diamond
V barvi [X37] Black Mica
Barvane v gunmetal sivi z Diamond Cut;
velikost 46 cm x 7,5J
46 cm x 97 mm
41 cm x 7J
Set 4 matic z 1 ključem, plosko naleganje,
zaprte, za uporabo pri litih platiščih
Nerjavno jeklo, set 4 kosov
Nerjavno jeklo, set 6 kosov
Samo za različice s samodejnim menjalnikom
LHD. S predhodno izrezanim delom za izbirni
kanal zadnjega grelca. Set za spredaj in zadaj
LHD. S predhodno izrezanim delom za izbirni
kanal zadnjega grelca. Set za spredaj in zadaj
RHD. S predhodno izrezanim delom za izbirni
kanal zadnjega grelca. Set za spredaj in zadaj
RHD. S predhodno izrezanim delom za izbirni
kanal zadnjega grelca. Set za spredaj in zadaj
LHD. DC brez izbirne možnosti kanala zadnjega
grelca. Set za spredaj in zadaj
LHD. DC Z izbirne možnosti kanala zadnjega
grelca. Set za spredaj in zadaj
LHD. DC brez izbirne možnosti kanala zadnjega
grelca. Set za spredaj in zadaj
LHD. DC Z izbirno možnostjo kanala zadnjega
grelca.
Set za spredaj in zadaj
RHD. DC brez izbirne možnosti kanala zadnjega
grelca. Set za spredaj in zadaj
RHD. DC Z izbirne možnosti kanala zadnjega
grelca. Set za spredaj in zadaj
RHD. DC brez izbirne možnosti kanala zadnjega
grelca. Set za spredaj in zadaj
RHD. DC Z izbirno možnostjo kanala zadnjega
grelca. Set za spredaj in zadaj
LHD. DC brez izbirne možnosti kanala zadnjega
grelca. Set za spredaj in zadaj
LHD. DC Z izbirne možnosti kanala zadnjega
grelca. Set za spredaj in zadaj
LHD. DC brez izbirne možnosti kanala zadnjega
grelca. Set za spredaj in zadaj
LHD. DC Z izbirno možnostjo kanala zadnjega
grelca. Set za spredaj in zadaj
RHD. DC brez izbirne možnosti kanala zadnjega
grelca. Set za spredaj in zadaj
RHD. DC Z izbirne možnosti kanala zadnjega
grelca. Set za spredaj in zadaj
Zaščitna plošča. Za predel menjalnika. Jeklena,
debelina 2 mm
Za zaščitno ploščo MZ353000

MZ330867
MZ331308
MZ330859
MZ331307
MZ331226
MZ331343

Varnostni trikotnik za nujne primere na cesti.
Zložljiv za lažje shranjevanje. Dobavljen v
zdržljivem in lahkem etuiju.
V embalaži z zadrgo in velcro trakovi.

MZ312957

Komplet prve pomoči (DIN13164), varnostni
trikotnik in odsevni telovnik
Rumen, shranjen v vrečki
S tem varnostnim kladivom lahko razbijete
avtomobilsko steklo. Z vgrajenim rezalnikom
varnostnih pasov lahko prerežete tudi katerikoli varnostni pas.
Za otroke od 9 mesecev – 4 leta, ali 9–18 kg

MME50557B

Za otroke do 15 mesecev, maks. 13 kg
Ta otroški sedež je mogoče pritrditi z univerzalnim sistemom (varnostnim pasom) in na
ISO fiks sistemsko osnovo. Posebej zasnovan
za ta otroški sedež, velikost otroka: 40–83 cm.
Zahteva visoke vnetljivosti.

MZ330863
MZ330866
MZ331310
MZ331309

4250F647
4250C994
MZ313736
MZ330752
MZ330753
MZ330889
MZ314903
MZ314904

MZ314851
MZ314852

■
■

■

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■

MZ314858

■

MZ314860

■

MZ314861

■

MZ353000

■

■

MZ353000S1

■

■

■

■

MZ315058

■

■

MZ315059

■

■

MME50722

■

■

■

■

■

■

MZ315055

■

■

Posvetujte
se z vašim
trgovcem.
Posvetujte
se z vašim
trgovcem.
Posvetujte
se z vašim
trgovcem.
Posvetujte
se z vašim
trgovcem.

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■
■

M315086XXX*

Nadgradnja s stranskimi
drsnimi okni

M315085XXX*

Nadgradnja brez stranskih oken
Oblika
Premium nadgradnja s
kesona,
stranskimi dvižnimi okni
nakladanje
in praktičnost
Nadgradnja s stranskimi
dvižnimi okni1
Strani
14-23
Trda streha s stranskimi
drsnimi stekli1

Zaprta nadgradnja brez
stranskih oken
Pokrov kesona - Full
box2
1

Pokrov prtljažnika - trdi
1 kos, vrste3

Pokrov prtljažnika - trdi
2 kosa, vrste4

Pokrov kesona - mehak

Aluminijast pokrov
kesona
Prtljažnik
Zložljiv pokrov kesona

Set barvnih svinčnikov za dodelavo
(barvni & prozorni sloj, 12+12 ml)

MZ315092A

MZ315092W

MZ315093A

■

MZ314862

Rebraste stranske in talna plošča

■

Nadgradnja s stranskimi V barvi karoserije, ročaj za odpiranje s
dvižnimi okni
ključem, strešne sani, sprednji drsni okni,

■

MZ314859

MZ315108TB
MZ315107TG
MZ315107MK

■

■

■

Lahko se kombinira z
Zaščita kesona:
nadgradnjami, pokrovi
Zaščita vrat kesona:
in pokrivali kesona ter
Komplet za namestitev:
zaščitnim lokom
Set plastičnih okrovov koles

Vmesnik za športni
zaščitni lok
Prtljažnik
Športni zaščitni lok

Styling zaščitni lok

osvetlitev notranjosti Sprednji drsni okni za
prezračevanje
V barvi karoserije, ročaj za odpiranje s ključem,
strešne sani, majhen spojler zadaj, osvetlitev
notranjosti Nepremični sprednji okni
V barvi karoserije, ročaj za odpiranje s ključem,
strešne sani, osvetlitev notranjosti Nepremični
sprednji okni
V barvi karoserije, centralno zaklepanje na
dotik s sledilno ploščico, spojler elegance,
styling strešne sani, sprednji drsni okni za
prezračevanje
V barvi karoserije, ročaj za odpiranje s ključem,
strešne sani, majhen strešni spojler, sprednji
drsni okni za prezračevanje
V barvi karoserije, ročaj za odpiranje s ključem,
strešne sani, majhen strešni spojler Nepremični sprednji okni
V barvi karoserije, ročaj za odpiranje s ključem,
strešne sani Nepremični sprednji okni
V barvi [C06] Greyish Brown Metallic
V barvi [D23] Impulse Blue Metallic
V barvi [M08] Sunflare Orange Pearl
V barvi [P63] Red (S+Clear)
V barvi [U25] Sterling Silver Metallic
V barvi [U28] Graphite Gray Metallic
V barvi [W32] White Solid
V barvi [W85] White Diamond
V barvi [X37] Black Mica
V barvi [C06] Greyish Brown Metallic
V barvi [D23] Impulse Blue Metallic
V barvi [M08] Sunflare Orange Pearl
V barvi [P63] Red (S+Clear)
V barvi [U25] Sterling Silver Metallic
V barvi [U28] Graphite Gray Metallic
V barvi [W32] White Solid
V barvi [W85] White Diamond
V barvi [X37] Black Mica
V barvi [C06] Greyish Brown Metallic
V barvi [D23] Impulse Blue Metallic
V barvi [M08] Sunflare Orange Pearl
V barvi [P63] Red (S+Clear)
V barvi [U25] Sterling Silver Metallic
V barvi [U28] Graphite Gray Metallic
V barvi [W32] White Solid
V barvi [W85] White Diamond
V barvi [X37] Black Mica
Lahko se kombinira z zaščitnim lokom
MZ330755 in MZ331207. Za vozila brez zaščitnega okvirja
Kombinacija z zaščitnim lokom ni mogoča.
Za vozila brez zaščitnega okvirja zadaj
Osvetlitev notranjosti z akumulatorjem
Sistem hitre sprostitve tečaja
Za aluminijast pokrov kesona Palici za namestitev na strešne sani; srebrn
Črno prašno barvan
Vprašajte prodajalca o možnostih s CC.
Črno prašno barvan
Srebrn
Za zložljiv pokrov kesona; črne barve
Brušeno nerjaveče jeklo Kombinacija z zaščito
preko kesona ni mogoča.
Črno barvan
Črn ABS [X37]
Siv ABS [U28]
Nebarvan ABS

DC

■

MZ315093W

■

MZ314856

Številka
CC
dela		
MZ315107TB
Zaščita kesona:
Zaščita vrat kesona: MZ315107TG
Komplet za name- MZ315107MK
stitev:

Set aluminijaste zaščite Set plastičnih okrovov koles
kesona, do robov stranic

■

MZ314857

Set barvnih svinčnikov

Pršilka z barvo (150 ml)

■

■

MZ315025

Pršilka

Opis
izdelka
Lahko se kombinira z
nadgradnjami, pokrovi
in pokrivali kesona ter
zaščitnim lokom

Rebraste stranske in talna plošča

■
■

MZ314855

MZ313045B

Ime
izdelka

Set aluminijaste zaščite
kesona, do robov stranic

■

■

Skupina
izdelkov

Oblika
Zaščita kesona do roba
kesona,
stranic
nakladanje
in praktičnost
Zaščita kesona do roba
stranic
Strani
14-23

■
■
■
■
■
■
■
■
■

MZ314854

Za otroke od 4–12 let, ali 15–36 kg, neločljiv

Set pršilk z barvo
(barvni & prozorni sloj, 150+150 ml)

■

MZ314853

Otroški sedež Kidfix XP

Set pršilk

■

MZ314850

MZ315056

Barvni svinčnik z dodelavo (12 ml)

■

MZ314849

Otroški sedež BABY-Safe Za otroke do 15 mesecev, maks. 13 kg Za
i-Size* FLEX BASE
uporabo z MZ315055.

Barvni svinčnik

■
■
■

MZ314905
MZ314906

DC

■
■
■

■

■

M315084XXX*

■

M315088XXX*

■
M315091XXX*

M315090XXX*

M315089XXX*

■
■
■

MZ330839

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

MZ330842
MZ331314
MZ331313
MZ330843
MZ331312
MZ330835
MZ331311
MZ331223
MZ330873
MZ330876
MZ331318
MZ331317
MZ330877
MZ331316
MZ330869
MZ331315
MZ331224
MZ330883
MZ330886
MZ331322
MZ331321
MZ330887
MZ331320
MZ330879
MZ331319
MZ331225
MZ350509

■

MZ350510
MZ315096
MZ315097
MZ315096C2
MZ315097C2
MZ315100
MZ315100A1
MZ315100A2
MZ315100C1
MZ330755
MZ331207
MZ331324
MZ331330
MZ331328

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

S
 kupina
izdelkov
Prevoz in
prosti čas
Strani
24-25

Prevoz in
prosti čas
Strani
24-25

Ime
izdelka

Opis
izdelka

Vlečna kljuka, prirobnica Za vse vrste vzmetenj. Zmogljivost vleke 3.100
kg, navpična obremenitev 125 kg. Vgrajena v
oblikovanje zadnje strani vozila.
7-pinsko ožičenje vlečne Skladno z LED lučmi prikolice
kljuke
Skladno z LED lučmi prikolice
13-pinsko ožičenje
Skladno z LED lučmi prikolice
vlečne kljuke
Skladno z LED lučmi prikolice
Komplet vlečne kljuke z Skladno z LED lučmi prikolice
7-pinskim ožičenjem
Skladno z LED lučmi prikolice
Komplet vlečne kljuke z Skladno z LED lučmi prikolice
13-pinskim ožičenjem
Skladno z LED lučmi prikolice
Adapter vtičnice
Za priklop prikolice s 7-pinskim DIN vtikačem
13-pinski na 7-pinskega Za vozilo s 13-pinskim DIN vtikačem
Adapter vtičnice
Za priklop prikolice s 13-pinskim DIN vtikačem
7-pinski na 13-pinskega na vozilo s 7-pinsko DIN vtičnico
Adapter vtičnice
Za priklop prikolice z Multicon/West vtikačem
13-pinski na Multicon/
na vozilo s 13-pinsko DIN vtičnico
West
Strešni nosilec
Aluminijast, v obliki krila, CCT pritrditev nosilca,
vključeni strešni pokrovčki. Z vgrajeno ključavnico Največja obremenitev: 80kg.
Nosilec smuči/
50 cm, do maks. 4 pari smuči ali 2 smučarski
smučarske deske
deski
60 cm, do maks. 6 pari smuči ali 4 smučarski
deski
Za smučarski tek
Set za zaščito strešnega Vključuje 2 zaščitni podlogi za strešne palice, 2
nosilca
trakova za pritrjevanje in vrečo za shranjevanje
Nosilec kolesa
Set adapterjev
Nosilec kolesa
Komplet adapterjev

Srebrni jekleni tip, z vgrajeno ključavnico
Zapahi T-oblike za namestitev kolesnega
nosilca MZ314156
Ekskluzivna oblika, aluminij, z logotipom
Mitsubishi Motors
Za kolesa s širšimi kolesi
Za ekskluzivni tip nosilcev koles (MZ315032)

Vezni trak
Košara za prevoz
prtljage
Košara za prevoz
prtljage
Adapter za prtljažnik

MZ315083
MZ315065
MZ315104
MZ315101
MZ315102
M315083D07
M315083C07
M315083D13
M315083C13
MZ313937
MZ313938
MZ313939

■

DC

■

■
■
■
■
■
■
■
■

■

■

■

■

■
■

MZ315029

■

MZ315030

■

MZ315031
MME50500

■

MZ314156
MZ314156S1

■

■

■

MZ315032

■

MZ315032S3
MZ315032S2

Set 4 kosov, z logotipom Mitsubishi Motors

MZ315035

■
■
■

6 cilindričnih ključavnic z enim kompletom
MZ315032S4
ključev - lahko se kombinira s strešnimi nosilci
in dvema dodatkoma
1 kos
MZ311382

■

Za prtljažnika MZ312468 in MZ535826

■

■

MZ313061
MZ313537
MZ314847

■

■

Vtikač

MZ314847S1

■

■

MZ314847S2

■

■

Za vozila brez zaščitnega
okvirja zadaj Komplet za
namestitev,
vključno s 4 pritrdilnimi
obroči

Zaščita kesona:
Zaščita vrat kesona:
Komplet za namestitev:
Komplet zaščitnega
traku:
Obloga preko stranic
Za vozila brez zaščitnega Zaščita kesona:
kesona
okvirja zadaj Komplet za Zaščita vrat kesona:
namestitev, vključno s 6 Komplet za namestitev:
pritrdilnimi obroči
Komplet zaščitnega
traku:
Sistem pritrjevanja
Lahko se kombinira z zaščito kesona, 4 plošče
tovora
s 6 prilagodljivimi obroči za pritrjevanje.
Večnamenski zaboj
Za keson, odpiranje s plinsko vzmetjo. Samodejna LCD notranja osvetlitev.
Set za pritrditev večna- Nosilci za UR zaščito kesona
menskega zaboja
Nosilci za OR zaščito kesona
Set zaščite pred vdorom Mora biti nameščen z zaščito kesona do stravode
nic. Lahko se kombinira z nadgradnjo DC
Mora biti nameščen z zaščito kesona do stranic. Lahko se kombinira z nadgradnjo CC
Pomoč pri zadnjih vratih Oporni blažilnik za mehko odpiranje zadnjih
vrat

* XXX zamenjajte s kodo barve vozila

■

MZ315105TB
MZ315105TG
MZ315105MK
MZ3309051
MZ315106TB
MZ315106TG
MZ315106MK
MZ3307431
MZ350462
MZ315099
MZ315099UR
MZ315099OR

■

MZ315094

Rokavice
Bolj kot nosite rokavice, bolj se bo
goveje usnje rokavic prilegalo obliki
vaših rok.
Visokokakovostne rokavice, od katerih ste lahko odvisni pri delu v težkih
razmerah (veter, dež, ogenj).
Barva: Črne
Velikost: XL (260 mm)
Material: 100% usnje, kevlar

■

■

■

■

■

■
■

■
■

MZ315095
MZ315128

Vodotesen Bluetooth zvočnik
Ta Bluetooth zvočnik je 100% vodotesen. Tudi ob nenadnem dežju pri
uporabi na prostem lahko še naprej
uživate ob vaši glasbi.
Barva: Črn
Velikost: Š87×G48×V87 mm
Material: ABS7

■

Nosilec za kajak / jadral- Vključuje 2 držali in 2 vezna trakova
no desko
Električna vtičnica
12 V napajanje za keson

Obloga preko stranic
kesona

Vodoodporni nahrbtnik
Ta vodoodporni nahrbtnik je
izdelan iz odličnega materiala,
vodoodpornega in odpornega proti
obrabi. Z žepi in veliko prostora za
shranjevanje.
Ta elegantni nahrbtnik se lahko
uporablja na prostem, ob prevozu
na delo ali šolo, pohajkovanje po
mestu. Barva: Črn
Velikost: Š320×G150×V500 mm
Material: Tarpaulin

■

Aluminijasta košara s črno obarvanimi pokrovi, MZ314891
dimenzij 91 x 135 cm
Aluminijasta mreža, dimenzija 104 x 132 cm
MZ312468

Samo vtikač za vtičnico (brez nameščenega
kabla)
Vtikač in kabel adapterja Vključuje 2 m spiralnega kabla in vžigalnik za
cigarete (ženski konektor, ISO/DIN)

ROBUSTNA ZBIRKA

■

MZ314846

Za kolesa z okvirjem iz ogljikovih vlaken

Za ekskluzivni tip nosilcev koles (MZ315032)
Set omejevalnikov
tovora
Ključavnica

Številka
CC
dela		

■
■
■

■

** Prosimo, glejte navodila za uporabo.

Ovitek pametnega telefona,
ki absorbira udarce
Ta ovitek pametnega telefona je
izdelan iz posebnih materialov in
strukture, ki zdrži udarce.
Zasnovan je za uporabo telefona med
intenzivnimi aktivnostmi na prostem.
Barva: Črn
Velikost: (paket) Š108×G25×V195 mm
Material: Telo ovitka: TPU (termoplastični poliuretan) in polikarbonat

Preprosta namestitev, samodejna LED osvetlitev notranjosti preko akumulatorja, povsem združen
z obliko vozila.
Povsem združen z obliko vozila, v izbrani barvi, samodejna LED osvetlitev notranjosti.
3	
Ni mogoče kombinirati s športnim zaščitnim lokom, v izbrani barvi, samodejna LED osvetlitev
notranjosti.
Na voljo v vseh barvah karoserije.
4	
Obvezna kombinacija s športnim zaščitnim lokom MZ330755 in MZ331207 (posebno naročilo), v
izbrani barvi, samodejna LED osvetlitev notranjosti. Na voljo v vseh barvah karoserije.
1	
2

24 25

www.new-l200triton.com

Vloženo je bilo veliko truda, da smo zagotovili zanesljivo in posodobljeno vsebino te
publikacije v času predaje v tisk. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij,
številk delov in funkcij brez predhodnega obvestila. Da bi se izognili kakršnim koli
nesporazumom, bo vaš Mitsubishi Motors trgovec svetoval o morebitnih spremembah od
datuma izdaje te brošure. Noben del te publikacije ni dovoljeno reproducirati v kakršnikoli
obliki ali na kakršen koli način, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Mitsubishi
Motors Europe B.V. Nekateri izdelki ali vozila, prikazani v brošuri, se lahko razlikujejo od
modelov, ki so na voljo na vašem trgu.

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