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Motor MIVEC Diesel Super Silence

Painel central com acabamento em fibra de carbono

Multimídia 7” com espelhamento de tela

Tração Easy Select

Roda de liga leve aro 16” na cor preta

Sistema Keyless de abertura das portas

Parachoque de impulsão na cor preta

Acabamento inferior central do para-choque dianteiro – Skid Plate – na cor preta

Grade dianteira na cor preta

Molduras das caixas de rodas – Wheel Flare – na cor preta

Abertura interna da tampa do tanque de combustível

Capota marítima

Ar-condicionado

Painel central com acabamento em fibra de carbono

Retrovisores externos elétricos na cor preta

Console central com descansa-braço

Vidros com acionamento elétrico nas quatro portas

Brake Override System (BOS) – Sistema de monitoramento de emergência freio e acelerador

Freios ABS com EBD – Anti-travamento com Distribuição eletrônica dos freios

Sensor de velocidade para travamento automático das portas

Trava das portas com acionamento elétrico

Airbag frontal duplo

Tomada 12V

Volante com ajuste de altura e profundidade

Faróis halógenos máscara negra

Banco do motorista com ajuste de altura
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AC: acessório. OPC: opcional. ¹Volante exclusivo da versão HPE e HPE-S. 2Verifique os requisitos necessários para o funcionamento (compatibilidade de aparelho celular, cobertura de 
sinal, disponibilidade de dados, entre outros). Sistema sujeito a restrições de uso e alterações sem prévio aviso. Consulte a operadora ou a fabricante do sistema para mais informações.                                       
3Funcionamento apenas com o freio de mão acionado. 4Item exclusivo da versão HPE-S.



MITSUBISHI L200 TRITON SPORT OUTDOOR

FICHA TÉCNICA

Forte e robusta, a L200 Triton Sport vem com o DNA 4x4 de série e traz todo o know-how que a Mitsubishi Motors tem no off-road: uma picape com excelente 
dirigibilidade, tecnologia, conforto e segurança, aliados a um conjunto equilibrado com a força e resistência que só um verdadeiro Mitsubishi oferece.                                    
A L200 Triton Sport é a evolução de um projeto de muito sucesso e ousadia. Carrega toda a experiência de quase 40 anos que a Mitsubishi Motors tem no 
desenvolvimento de picapes. Em sua 5ª geração, o projeto foi concebido sob o conceito Ultimate Sport Utility Truck, com estilo dinâmico e atlético, esportividade 
e prazer ao dirigir; sofisticação, conforto e silêncio similares a um veículo de passeio; além do máximo em praticidade e durabilidade para usos comerciais.

Versão L200 Triton Sport Outdoor __ 2.4L MT Diesel L200 Triton Sport Outdoor __ 2.4L MT DieselVersão

DIMENSÕES

Comprimento

Largura

Altura

Entre-eixos

Bitola (dianteira / traseira)

Altura livre do solo

Peso em ordem de marcha

Carga útil

Peso bruto total

Capacidade de reboque (sem /com freio)

Lugares  

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

kg

kg

kg

5.280

1.785

1.785

3.000

1.520 / 1.515

210

1.900

1.050

2.950

750 / 2.300

5

4.280
2.298
1.437
1.000
0.776
0.651
3.959

3.692

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Ré

TRANSMISSÃO

Tipo

Relações de marcha

Redução final

manual, 6 marchas

V6M5A

MOTOR

Denominação

Disposição e combustível

Cilindros e cabeçote

Cilindrada

Diâmetro x curso

Taxa de compressão

Alimentação

Potência máxima

Torque máximo

Tanque de combustível

Relação pexo x potência

cm3

mm x mm

CV @ rpm

kgf.m @ rpm

litros

kg/cv

m

4N15

Longitudinal / Diesel

4 em linha / 16 válvulas / DOHC MIVEC

2.442

86,0 x 105,1

15,5 : 1

Injeção eletrônica direta Common-Rail, turbocompressor e intercooler

190 @ 3.500

43,9 @ 2.500

76

PERFORMANCE

Ângulo de entrada

Ângulo de rampa

Ângulo de saída

Capacidade de subida de rampa

SUSPENSÃO

Dianteira

Traseira

Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos,
molas helicoidais e barra estabilizadora

Eixo rígido, molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos defasados

DIREÇÃO

Tipo

Raio mínimo de giro

Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica

5,9

TRAÇÃO

Denominação

Características

Opções de acoplamento

Relações de transferência (normal)

Relações de transferência (reduzida)

Caixa de transferência Easy Select 

Possibilidade de engate 2H – 4H a até 100 km/h

2.566

1.000

2H = 4x2 traseira
4H = 4x4 tempo parcial

4L = 4x4 parcial e reduzida

FREIOS

Dianteiro

Traseiro

disco ventilado 16"

tambor

RODAS E PNEUS

Rodas

Pneus

33º

24º

24º

35º = 70%

10,00

Liga leve, 16”x7”

265/70 R16



www.l200tritonsport.com.br
www.mitsubishimotors.com.br | sac 0800 702 0404

Folder do veículo L200 Triton Sport Outdoor ano 2019 / modelo 2020. Válido até 31/12/2019.
A HPE Automotores do Brasil Ltda reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem prévio aviso. 
Veículo fabricado no Brasil pela HPE Automotores do Brasil Ltda.
Imagens ilustrativas.

No trânsito, dê sentido à vida.

Proposta comercial

O pneu oficial da Mitsubishi A Mitsubishi usa e recomenda lubrificantes

mitrevisaoprogramada.com.br mitralis.com.br mitrevista.com.br


