
DET SOM STICKER ut bland nyheterna 
på 2012 års Mitsubishi L200 är den 
nya Euro 5-klassade dieselmotorn som 
går att få i två varianter. Bägge moto-
rerna är på 2,5 liter, den starkare mo-
torn har 178 hk och ett vridmoment på 
400 Nm, medan den svagare motorn 
är utrustad med 136 hk och 314 Nm i 
vridmoment. 

Vi provkör en Double Cab som 
har 178 hästkrafter och turbomotor. 
Pickupen har en stor hytt och ett 
rymligt baksäte. I sina kampanjer slår 
Mitsubishi på stora trumman för att 
L200 (Double Cab) är bilen för hela 
familjen. Visst, bilen funkar säkert 
bra att ta med familjen i, men om du 

väljer att enbart ha bilen som byggar-
bil och vill ha lite mer lastutrymme 
på flaket väljer du antagligen en Club 
Cab. Sätena fram är bekväma, från fö-
rarsätet är sikten bra och ger bra koll 
på medtrafikanterna. 

Pigg på landsväg
Bilen känns riktigt pigg på landsväg, 
trots sin storlek, och brummar på bra 
med en helt ok acceleration vid om-
körning. L200:s fyrhjulsdrivningssys-
tem känns som en hel vetenskap att 
förklara. Men när vi ställer in fyrhjuls-
driften på 4WD högväxel och kör upp 
för en brant skaftväg klädd i snö och is 
nyper bilen bra. Enligt Mitsubishi kan 
kraftfördelningen vid 4WD högväxel 
variera från 50:50 till 33:67 beroende 
på hur underlaget ser ut. Antispinn-
systemet hjälper till att fördela kraften 

till de hjul som har bäst fäste. 
Det finns förstås flera inställningar 

som gör det möjligt att anpassa 
drivningen för i princip alla typer av 
underlag. Det går dessutom att växla 
från 2-hjulsdrift till 4-hjulsdrift i så hög 
hastighet som 100 km/tim. Vi valde, 
trots att vi var nyfikna på vad som 
skulle hända, att låta bli att utföra det 
momentet när vi körde över 100 km/h.  

Men när det är dags att parkera 
pickisen är det ganska tydligt att det 
är en stor bil vi rattar. Stora bilar är 
inte gjorda för små parkeringsfickor. 
Ja, vi vet att det påståendet inte är 
något nytt. Du som gillar stora bilar 
bryr dig antagligen inte ett smack om 
vad vi säger, utan fickparkerar med ett 
leende på läpparna i innerstan.

Multimediasystem som tillägg
L200 är utrustad med ett nytt multi-
mediasystem i 7” touchdisplay som 
känns modernt och lättnavigerat. 

För att bli lycklig ägare till det får du 
punga ut med 15 000 kronor, inklusive 
moms. Några andra av bilens nyheter 
är Bluetooth handsfree, som är extremt 
lätt att koppla in. Det är suveränt att 
både ha en handsfree till mobilen och 
att kunna spela upp musik från sin 
iPhone i bilen.

Power Sound System med åtta hög-
talare, USB-ingång och panikbroms-
assistans (Brake Assist BA) är också 
några välkomna nyheter i 2012 års 
modell av Mitsubishi L200.

Men vi reagerar på att grafiken i 
GPS:en känns halvdassig och inte helt 
modern. Knapparna för stolsvärmen 
sitter illa till, väl undangömda bakom 
växelspaken. Du får garanterat nack-
spärr av att böja på huvudet för att 
kunna se om värmen är på eller av.

Mitsubishi L200 ligger i en prisklass 
som är i närheten av konkurrenter 
som till exempel Nissan Navara och 
Ford Ranger. ✖

FAKTA 
MITSUBISHI 
L200 (DOUBLE CAB)

Komfort/känsla/köregenskaper: Bif-

fig, stabil, rymlig med personbilskäns-

la, stor hytt, rymligt baksäte, bra sikt

Säkerhet: Anti-spinn och anti-sladd, 

sidokrockkuddar och sidokrockgardin, 

panikbromsassistans, ABS med elek-

tronisk bromskraftsfördelning (EBD), 

3-punkts bälten på samtliga platser, 

krockkudde för förare och passage-

rare fram, passagerarkrockkudden 

urkopplingsbar via lås i handskfacket, 

sidokrockkydd i dörrarna

Utrustning: Välutrustad som standard, 

omfattande tillvalspaket

Konkurrenter i urval: Nissan Navara, 

Volkswagen Amarok, Toyota Hilux, 

Ford Ranger

Ekonomi (äga/köra/service): i.u för 

2012 års modell. Värt att notera är att 

serviceintervallen är 20 000 km. till 

och m ed 2011 års modell, från och 

med 2012 är serviceintervallen 15 000 

km. på grund av partikelfilter

Grundpris, exkl moms: L200 pris från 

217 900 kr exkl. moms. L200 Double 

Cab Automat Business 269 640 kr 

exkl moms (Modellen DMH provkörde)

Motoralternativ: 2,5 Turbodiesel ma-

nuell eller automat, 178 hk /136 hk

Lastutrymme: Längd 1505 mm, bredd 

1470 mm, höjd 460 mm

Växellåda: 5-växlad automat

Bränslealternativ l/mil: Diesel 0,77

Miljöklassning: Euro 5

Co2-utsläpp angivet i g/km: 233

Max lastvikt: 774 kg

Max dragvikt: 2700 kg

Säten: 5 st (Double Cab) 

2- eller 4-hjulsdrift: 2-hjulsdrift och 

4-hjulsdrift

Releasedatum i Sverige: 2012 års mo-

dell kom i oktober 2011.

Webbsida: www.mitsubishimotors.se 
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Mitsubishi L200

KUNGLIG KOMFORT
BIFFIG, STABIL, RYMLIG OCH PERSONBILS-
KÄNSLA ÄR NÅGRA SUPERLATIVER SOM 
DYKER UPP I MITT HUVUD EFTER ATT HA 
PROVKÖRT EN UPPDATERAD MODELL AV 
MITSUBISHI L200. AV :  A N D E R S  M Y R D A L

Stabil • Rymlig • Personbilskänsla • Bra acceleration • Bra sikt 
• Modernt och användarvänligt multimediasystem • 
Välutrustad som standard • Omfattande tillvalspaket 

Knapparna för stolsvärmen sitter 
illa till • GPS:ens grafik känns inte 
helt 2012 • Insteget är lite högt

”DEN UPPDATERADE MODEL-
LEN AV L200 ÄR EN PICKIS 
MED PERSONBILSKÄNSLA”

Nya Nissan NV400.

Öppningsbart bakfönster för riktigt lång last. Eller för frisk luft utan turbulens i kupén.

Mitsubishi L200 har en stor hytt med bra komfort och går som tillägg att utrusta med ett 
bra multimediasystem. Du som vill ha mer lastutrymme väljer en Club Cab.


