


Ontworpen voor rijplezier.



AI meer dan 75 jaar omwikkelt en bouwt Mitsubishi auto's vanuit een wetenschappelijke
benadering waarbij de mens centraal slaat. Die jarenlange ervaring vindt ti terug in ieder
aspect van de Mitsubishi Colt. Qua vormgeving, techniek, prestaties en economie, maar
ook de ergonomie en het comfort zuUen u direct aanspreken. Datzelfde kan gezegd
worden over het ruime interieur, het uitrustingsniveau en tal van veiligheidsvoorzieningen.
Daarom kunnen we gerust stellen dat de Colt een auto is die garant staat voor veel rijplezier
en een lang en belrouwbaar leven. Sterker nog: de Colt is er speciaal voor ontworpen.



MlTSUBlSHI

Uitgebalanceerde vormgeving.



Getoonde modellen kU11IH.:nafwijken van oe Nederlandse srnmlaurduhvocrtngcn Raadpleeg de 1\!il~lIl)ishi dealer.

Als Mitsubishi met een ontwerp de windtunnel
ingaat, is het eind van de tunnel nog niet in zicht.
Het model wordt geoptimaliseerd waarbij technici
en ontwerpers zoeken naar de perfecte balans tussen
vormgeving en aërodynamica.
Dat zij die balans wederom gevonden hebben, wordt
met de Mitsubishi Colt in optima forma bewezen.

Door een lage aflopende neus en het korte motor-
compartiment te combineren met een strakke
carrosserie, worden de luchrweerstand en het wind-
geruis sterk verminderd. Uit deze hechte samen-
werking is er een auto ontstaan met een eigentijds
en sportief uiterlijk.



Getoonde modellen kunnen afwijken van (Ie Nederlandse srandaardutrvoertngen. Rnaelpleegde l\1it1>llbi~hi<kaler.



Het vermogen tot wat meer.

Voor de Colt heeft Mit subishi een krachtige reeks
benzinemoloren met elektronische inspuiting,
ECI·MULT[ ter beschikking staan. Bijvoorbeeld een
krachtige 1.8 liter 16 kleppen, een 1.6 liter
16 kleppen en een zuinigc 1.3 [2 kleppen motor,

l3ii tic.' l,ó en tB liter motoren hebben tic
vcrbrandtngvkamcr ...een andere vorm
gekregen waardoor er ecu cfûctëruere
vcrbranding plnt!'\ indt.

u
'00. -. -~w I~,

~60 120~

I: ~!
» •m _

" .
Q 1(0) am JUOO 4000 ,';0«(1 i\OOO 7000

Met z'n IWCt: hovcnli!-:gcndc nokkenassen
levert de I.H liter 16 kleppen DOlle-mulOr
een indrukwekkend \ crmogcn. Ik licht-
gewicht aluminium cyundcrkoppcn I.{)fgell
daurbf voor een grote verbrnndtngs-
cfflcicncy. Rollengelagerde tutmetaars
verminderen bovenenen hel ondcrhoutl
en reduceren trltltngcn en motorgctufü

vier rweegats-verstuivcre injecteren de
hrnndstof rectusrre-ek ...in dl.. inlaat kanaal:
nierdoor wordt til: vcrbrandtngsefûctcncç
verbeterd omdat het luctu-zbrandsror-
mengsel wordt geopumaüsccrd.

Krachtbronnen die opvallen door hun sportieve
rijprestalies en hun gunstige brandsrofcconornic.
Door dl' toepassing van de meest recente
technologische vernieuwingen vormen de motoren
een minder grote belasting voor het milieu.
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De lichtgewicht I.ó SOl IC (enkele hovenlig-
gende nokkenas) ECI-MULT1 bcnztncmotor
met ló kleppen is bijznnuer milieuvriende-
lijk. De gunstige brandstofeconomie heeft
Mnsubtsht weten te realiseren door de 10l:-
passing van een vernieuwd ECl munipotnt-
Inlecuesysreern.

Bij de motoren met een enkel bovenliggen-
de nokkena ...worden tic voordch-n van
I kleppen Ps" ctunder geccmbtnccrd met
de verminderde rrtctte van een enkele
nokkenas. OCZt'motoren kunnen de \ergc-
lijking doorstaan met lal van 0011(;-1110101"1':11
(twee bovenliggende nokkcnusscnj.

,w
'00•so
ro
eo
so-'"zo
ro
o 1000 2((lO mI 4IOJ soo «oe 70110

~"!,,nrlo\><'<~('l~nJ H' nr,

De economische 1.5 liter 12 kleppen mulo!"
beschikt over twee tntaatktcppcn en een
grotere utttaruklep per cilinder voor een zo
groot mogelijke vcrbrandtng-efûctency.
Ook deze motor st.un b(}r~ voor een pll'zi<:"riJ.t.
probleemloos rîjJ.tcdrag en een minimale
uitstoot.



Gestroomlijnde eigenschappen.



Geloonde modellen kunnen afwijken V:l11tic Nederlandse stunöuardunvocriogcn. Raadptecg de ,\lÎ(,uhi,hi dcater.

De lange wielbasis, de vergrote spoorbreedte en de
gedrongen voor- en achtersteven resulteren niet
alleen in veel stabiliteit, maar ook in veel sportiviteit
en dynamiek. En door de strakke vormgeving worden

deze eigenschappen al.leen nog maar verder versterkt.
Daarom weet 1I zich overal en altijd verzekerd van
tijdloos rijplezier. Of u nu in druk stadsverkeer rijdt
of eindeloos op de snelweg verkeert".



Getoonde modellen kunnen afwijken van de Nederlandse srandaarduhvoertngcn. H'ladplc<.1-\ de 1\lil.~llbi5hi dealer.



Precisiegestuurde dynamiek.

achteras zorgen voor een veilige en comfortabele
wegligging op ieder type wegdek. l10vendien
resulteert de ophanging in een uitstekende rechtuit-
stabiliteit.

De dynamische eigenschappen van cle Colt zullen
1I vrijwel meteen aanspreken. Mitsubishi technici
hebben er werkelijk alles aan gedaan om u in alle
siruaties maximale controle over de auto te geven.
Onafhankelijke voorwielophanging en een Multi-link

Voor C(ï1 goede stahilireit onder :tllc rij-
omstandigheden zijn de onafhankelijke
veerpoten op hel :>ubch:I....:.b gcmonteerd.

De onnïhanketükc Mepher ..on nlor" iel-
ophanging zorgt \'001' een \ oorbeeldig t:11
voorspetbaar weggnlrag

De multi-link ac-hteras koppelt het voor-
beeldige wcggnlr:lg \ an Ct::11starre achteras
aan het comfort van onafhankelijke achter-
\\ ielophanging.

De Col! staat voor ,·cilig rt:11l!-!t:dra!-!.Bij de conetrucne \',111 de Col! is veelvuldig
gebmik gemaakt van st.ra! I1K·t een WO(e
treksterkte. Hierdoor n:rkrijgt de carros-
sertc een grotere sttjfhe!d zonder dat het
gewicht van de auto toeneemt.

Voor heeft ~'lit~ubbhi bij de Colt (\ .:1.

1.6 GU) gevenrtleerde remschijven gl;lllon·
teerel. Asbestvrije blokken zorgen "00\' een
goed doseerbaar en vl'ilig relllgedr-ag en
vormen geen hdasi inl-\ vuur het Illilicli.
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Geloonde modellen kunnen a1\\'ijkcn \~111de Ncdcrtandsc standanrduitvocrmgcn. Raadpleeg de J'lil~lIhbhidealer





Getoonde modellen kunru-n afwijken van de Nederlandse standaarduitvoeringen. Raadpleeg <Je i'lil~lIbi~hi dealer.





Veilig voor de mens en vriendelijk
voor de omgeving.
De Mitsubishi Colt is nier alleen veilig voor de inzitten-
den, maar ook vriendelijk voor het milieu. Veiligheid die
Mitsubishi bijvoorbeeld heeft gerealiseerd door toepas-
sing van brandvertragende materialen voor het interieur,
een speelale klep in de tank die voorkomt dat bij een
koprol benzine uil de tank stroomt en stalen stangen in

cle portteren. Door de veelvuldige toepassing van materia-
len die te recyclen zijn, is de Colt ook milieuvriendelijk.
Om hel hergebruik nog eenvoudiger te maken, heeft
Mitsubishi alle afzonderlijke delen genummerd en
omschreven.

Een milieuvriendelijke auto.
De Colt wordt standaard geleverd met een 3-weg geregel-
de katalysator, die voldoet aan de strenge E.E.G. milieu-
eisen. Deze geregelde 3-weg katalysator heeft een
Lambda-Sonde in het untaatspruttstuk, die de samen-
stelling van de uitlaatgassen meet en aan een elektronisch

besturingssysteem doorgeeft, hoe het juiste brandstof-
mengset moel worden gedoseerd. Na verbranding
ontstaat een 'geregeld' gasmengsel dat door de edel-
metalen van de katalysator voor meer dan 90% omgezet
kan worden in milieuvriendelijke stoffen.

Stalen stangen in de ponleren bteden
bescherming bij frontale en zijwaartse
aanrijdingen.

Drtepuntsgordel links en reerus plus een
heupgordel middenin bicden passagiers
achterin optimale bescherming.

De driepunts in hoogte (25 mm) verstelbare
rolgordels vóór zorgen voor extra comfort
en tegelijkertijd voor de opumafe
beschermtng.

Als accessoire is een derde remlicht lever-
baar, gemonteerd bovenaan de achterruit.
Door de hoge plaatsing vergroot dit rem-
licht Je veiligheid aanzienlijk, vooral bij
filevorming en slechte weersomstandig-
heden.

De brandstoftank is vóór de achteras langs
de middellijn gemonteerd. Een veiliger plek
is met denkbaar.



Vertrouwde omgeving voor bestuurder
en passagiers.



Getoonde modellen kunnen afwijken \':111de Ncdcnandsc vtanduarduitvocrtngcn. Ha:ldplcc:g eh- /llilSlIbbllÎ denter.

Hel interieur van de Mitsubishi Colt is met zorg en
met oog voor detail ontworpen. Ook hier zult u
nergens storende delen ervaren. Gekozen materialen
en kleurcri vormen een harmonieus geheel en daar-
door een rustgevende omgeving voor bestuurder en
passagiers. Als u achter het stuur plaats neemt zult
u zich meteen thuisvoelen omdat u probleemloos
alle bedieningsfuncucs kunt vinden. Het dashboard

is functioneel doch stijlvol. Grote analoogmeters
geven in één oogopslag alle benodigde essentiële
informatie. DOOfde meters via de achterzijde te
verlichten, hebben technici de leesbaarheid ook in
het donker verhoogd. We kunnen daarom gerust
stellen dat u achter het stuur van de Colt van elke
minuut zult genieten.



1.6 GLXi Gewonde modellen kunnen afwijken van de Nederlandse standaarduitvoeringen. Ib:ldpll:eg de .\Iil'ubi~hi dealer.



Ontworpen voor ontspannen rijden.

Het bestuurderscompartiment van de Mirsubishi Colt
is ruim en rustgevend. Als 1I achter het stuur plaats
neemt zult II zelf ervaren dat II over veel hoofcl-,
arm- en beenruimte beschikt. Een goed verstelbare
en comfortabele voorstad zorgt ervoor dat ti de
ideale positie beslist zult vinden. En om 1I gerust te
stellen ook aan de overige inzittenden zal het aan

ruimte en comfort niet ontbreken. Als u in de Colt
rijdt, zult LI ook merken dat de auto stil en trillings-
vrij is. Mitsubishi heeft dit weten te bereiken door
een ver doorgevoerde toepassing van geluicIsisole-
rende materialen en door cle motor doordacht te
plaatsen.

.-----..:::----

De korte neus, de 1:Ij.:cmotorkap en ut:
~cllllilloplopende voorruit in combinatte
met de doeroncrue pla:ll~ing \:111de t.ii-
sujren re..utreren in veel /.il..:ht rondom.

Het bestuurderscornparttrncm i:-. rechts
enigszins rond gebogen en biedt ook het
maximale overzicht. ;\lit.~~ubi~lliheeft dit
lanrsre onder andere weten te realiseren
door het da:.hboard \a:lg en vlak H: houden .

Goed in de lengtertclutng (2-10 nuu) vcrstel-
bare voorstoeten zorgen ervoor dat Idr:-.
langere mensen de Idcn!c postuc achter het
stuur kunnen vinden.

• Udu ,,,,,,~!,cm'!Cn;l;lJO\:=;::iS~,..:"",u
_(..,I",d,I>o"""n, ..~n;u1
• '(,"'lkl", ...., l")I",,,m~,c"",1
_r."aar ""I.,,,,n..,,,,"...1

Een uitstekend werkend vcrwarmings-y
ventilatiesysteem met vier standen staat
steeds borg voor een aangename
temperatuur.

Geluidsisolerende m:lteri:den zijn na een
uitgebreide cha:-.:-.i...analyse met behulp van
de computer aangebracht. I [ct rcsuttn:u: hij
alle snelheden minder rij- en \\indgcrub.

Door de doordachte ptmustng van de
compacte motor worden geluid en tril-
lingen gerntntmauseerd.



Ruim in persoonlijk comfort.



Het interieur van de Colt ademt rust en is perfect in
harmonie met de ovale vormen van het exterieur.
Het is in alle opzichten een ergonomisch verant-
woorde omgeving voor bestuurder en passagiers
waarbij alle inzittenden over voldoende ruimte
kunnen beschikken. De voorstoelen zijn bij een
aantal types verstelbaar met geheugen, hierdoor

keren ze, als ze naar voren geklapt zijn geweest,
terug naar de laatst ingestelde stand. Een uitkomst
vormt ook de in delen neerklapbare achterbank
waarmee II in één handomdraai extra laadruimte
kunt realiseren. De bagageruimte is goed
toegankelijk dankzij de eenvoudig hanteerbare
achterklep.



Acluerrunewtsscr en -sproeler.

In hoogte verstcrbare hoofdsteunen achter

Regelbare dashboard verlichting.

Dtgttaa! klokje.

Uitneembare hoedenplank.

In delen neerklapbare achterbank

Ruttcwtsscrs vóór met interval.

Bekerbouder.



MITSUBISHI
MOTORS

MITSUBISHI
COLT

CREATING TOGETHER



1.8 GTi

1.6 GLXi



3 jaar Multigarantie/Inter-Euro Service.
Mirsubishi geeft op haar personennuto's een unieke en zeer uitgebreide 3-jarigc garantie
(met een maximum van 100.000 km) en serviceverlening in Nederland en een groot aantal
Europese landen.

Mulrigaranric/Inrcr-Euro Service omvat de volgende punten:
3 jaar volledige garantie op 1110l0r, elektronica. mechaniek en lak.
6 jaar garantie legen corrosie van binnenuit.
24-urige serviceverlening in Nederland en een groot aantal Europese landen:
- sleepdienst naar de dichtstbijzijnde Mitsubishi dealer of garage
- verzending van onderdelen
- betaling hotel kosten
- repatriëring van inziuenclen en voertuig
- voorschot legitieme horgstelling
- vervangende auto bij mechanische/elektronische schade.

De Mitsubishi dealer zal u graag uitgebreider informeren over de voorwaarden van
Multigarantie/lnter-Euro Serviel: en de mogelijkheden van een aanvullende verzekering
voor vervangend vervoer bij aanrijdingsschade cn diefstal.

1.6 GLi
1.3GLI



KLEUREN OVERZICHT

[
Scoua \Xllite WH3 Monaco Red R82 Corse Crey CM) 1189

1,:\ Guurdia Suver CM) 1181 Moonltghr BJue (P) '1'88 Nik mlle (P) '1'83

Champagne Yellow (P) Y96 Lamp Black X94

N.B. De getoonde kleuren zijn een grafische benadering en kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren.

HSl H89 nsz f83 1'88 W83 X94 Y96Kleuren
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Model Interieur J v ~ Z ~ c 6~

1.3 Eli Grijs • • •
1.3 ELi Extra Grijs • • • •

1.3 GLi Glijs • • • • •1.6 GLi
1.6 GLi SB'
1.6 GLi Aut. •1.6 GLi Aut, SB' Blauw

1.6 GLXi Grijs • • • • • •
1.6 GLXi SB' Blauw •
1.8GTi Zwart • • • • • • •1.8 GTi LNIW"

" = Stuurbekrnchngtng .. = Licht Metalen wielen (11."1) = Metallic (P) = Pcarl

De in deze leaflct opgenomen gegevens en beelden geleien onder voorbehoud van eventuele wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Raadpleeg uw dealer.

J... MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
TOKYO, JAPAN

"o



voorstoeten me! geheugen van 1:I:H~t lngestclëe stanet.

In hoogte vcrstelbare bestuurdersstoet.

Van binnenuit versrelbare buttcusptcgcls.

Standaard wheercover.

Middenconsole met opbergvak.

BaJ..::tJ..:t!ru im tevert ie h Iing.

Zonneklep 111el...pteget voor passagier.

Van binnenuit te ontgrendelen bagageruimte en brnndstofktep]e.



STANDAARDUITRUSTING

1.3 Eli 1.3 Eli Extra 1.6 GLi en 1.6 GLi Aut.

EXTERIEUR:
~

EXTERlEUR: • EXTEHIEUR:

2 Achteruitrijlichten Beschermstrips. zwart Beschermstrips in kleur
Achterruit verwarming Buitenspiegels (links en rechts) Voor- en achterbumpers in carrosserie
Buitenspiegel, zwart

INTERIEUR: kleur
llalogeen koplampen

INTERIEUR:Achterklep van binnenuit te ontgrendelenMistlamp ach Ier
Runewissers voor mei twee snelheden Digitaal klokje Positie indicator selectiehendel (automaat)
WlleclcoVl:rs Driepunts-veiligheidsgordels vóór in Powcr/Economy schakelaar (automaat)
Zwarte daklijsten hoogte verstelbaar

AlS EXTHA LEVEHllAAH:Zwarte grille Iloedenplank
StllUfbtkr.tChtigil1TZwarte omlijsting voorruit +Zwarte portierhandgrepen

Zwarte "OOf- en acluerbumpere

INTERIEUR: 1.3GLi 1.6GlXi
Aansteker ETERlEUR: 111 EXTERlEUR:Achterbankleuning in tWtC gelijke delen

Achterruttewisser met sproeierneerklapbaar Achtenuitewisser met interval en sproeier
Asbak Brandstofklepje van binnenuit te openen

Dakspoiler
Beklede bagageruirutc Getint glas rondom

Elektrische bedienbare buitenspiegels inRuttewissers vóór met intervalBergruimte voor zonnebril
Van binnenuit verstelbare buitenspiegels carrosseriekleur

Binnenspiegel met anti-verblindingssrund Elektrische raambediening
Cornrolelarup voor brandstof niveau INTERIEUR: Ruttewissers voor mei variabele interval
Controlelamp voor groot licht

Achterbankleuning in twee gdijkt' delen Spatschermlijsten gcspoten in carrosserie
Controlelamp voor remvloeistofniveau

neerklapbaar inclusief opklapbare kleur
Dagteller

achterbankzitting Zwarte portierraamlijsten
Dricpunrs-vcüighcidsgordcls voor

Achterbankleuning met opbergruimte INTERIEUR:lrucrtcurbekleding van brarulvertragende
matcrialen voor veiligheidsgordels

Bekerhouder
Intcricurverlicht ing Bagageruimte bekleed met tapijt

Grote middenconsole met bergruluur
Instrumentenpaneel anti-reflecterend Bagageruimtevcrlichting

Portierbekleding gedeeltelijk van stof
Middenconsole met bergruimte Bergruimte in beide voerportleren

Portierhandgrepen in carrosserie kleur
Portterbekleding \'001' mei voorgevormde Bestuurdersstoel in hoogte vcrstelbaar

Regelbare dashboard verlichting
armsteunen In hoogte vcrstelbare stuurkolom

Toerenteller
PVC-vloermat in bagageruimte Kledinghaakjes (2 stuks)

Urethaan -i-spaaks stuurwiel
PVC 2-spaaks stuurwiel Portierbekleding vóór met grote Voetsteun (bestuurdcrszijde)voorgevormde armsteunenRadioveerbereiding (bedrading. -I speakers

Rechtervoerstoel mei walk-in systeem ALS EXTRA LEVERBAA R:en ani enne)
Voorstoelen met geheugen voor laatst StuurbekrachtigingTapijt als vloerbekleding
ingestelde stand iTwee driepunts-veiligheidsgordels plus
voorstoelen volledig bekleed met stoféén heupgordel achter
Zonnekleppen (2 stuks)Vcrwnnnings-Zvcntilntiesvstcem 111(;'tvier-

standen ventilator 1.8 GTi
Voorstoelen mei geuuegrccrdc hoofd-

EXTERIEUR:steunen
voorstoeten gedeeltelijk met stof bekleed Dubbele uitlaatpijp 111(:1verchroomde
Voorstoelen met verstelbare rugleuning uiteinden
Voorstoden over 240 mm in rijrichting Voor- en achterbumper groter type
vcrstelbaar

INTERIEUR:Zijruitont waseming
Zonneklep Sponstoelen vóór

Stuurbekrachtiging

ALS EXTRA LEVERBAAR:
Lichtmetalen wielen (1<1")
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\'\'ijzigingen modellengamma. uitrusringsnivcau en specificaties voorbehouden. Raadpleeg uw dealer.



TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE 1.3 ELi 1.3 GLi 1.6 CU 1.6 GU A T 1.6 GLXi I.HGTi 16V

AFMETINGEN Lengte mm 39')':; 39')') 39')') 395'; .N';'; j9'j'j

EN GEW1CJITEN Breedte 111111 1690 1690 1690 1690 [ó90 1690
I loogrc mm 136\ 1.~65 1365 136'5 l.i6S 136')
\Vitlha:-.i:-. l1lm 2'-1'-10 2·jllü 2110 2'1·,0 2LI<IO 2·\ 10
Spoorbreedte vóór 111111 1'-l'jO 1-150 r-iso 1-450 [4.,0 I ,'jO

achter 111111 1460 1-,60 \-,60 \-16u I 'lW 1160
Mnxtma!c (l:i\.:bela::'ling kg 80 HO 80 80 HO 80
Crond:-.pelinJ.,: (onbctusr) IllJll \'>0 1')0 ISO 1')0 l')U 1::;0
Eigen gewicht volgens kenteken kg 900 920 950 980 97'; IO,W
Maximum toegcsraan gewicht kg 1150 1150 \'500 \.,00 \')00 I:;'){)
Maximurn zhptnarscn \ \ \ \ \ \
Inhoud kofferbak VPA min I 2·.0 2·.0 210 2'-10 2·,0 210

PRESTAllE$ verbruik 90 km h ECE L JOU km 5.\ ;.6 6.0 ",6 6.1
120 km h L 100 km -.1 -.2 '5 -.2 -.:;

...1:1(1 ECF, L 100 km H..I 8.9 9.1 R.9 10,0
Ak-ctcrattc 0-100 km h sec - - - - -
Maximum vnclhctd km h 1-0 190 180 190 210
Draaicirkel rn 10 10 JO 10 10
etnxtrnum aanhangge\\ Ictn' - geremd kg 1000 1000 1000 1000 1000

- ongeremd kg ,00 -,00 '-100 '-100 '00

i\10TOR Type -,GIj -,0)2 1(;9.1
Cilindcrinlloud cc 1298 159- II:U,
Horing CII .'I(a~ mm i 1,0 x 82,0 HI,OX~ï5 HI,O x sv.o
Compre .....tevcrhoucü ng 10:1 1(J:1 I{):;: I
Maxiruum vermogen k\'\/Itpm 55/(1000 8V60()() 105/6')00
Maximum koppel Nm/tpm 108/31)00 137/5000 1(,-6.,00

ELEKTRISCII lIallerij V-All 12-4H
~YSTEEI\1 Dynamo V-Ah 12-65

BHANDSTOF- 1") pc Elektronische multipoint injckth-
:'YS1'EEi'I'l Brandsroûank (inhoud) I \0

AA;~DI{1JV1N(, vocrwtclaundrtjviug

(WE1{I\RENC,ING Koppeling Enkelvoudig Enkelvoudig Koppel- Enkelvoudig Enkelvoudig
diafragma diafragma omvormer di:tfr:lgm:t diafragma

\'cr.'lndling.,bak \ \ 4 \ \
Overbren g i nw,vc rhoud ing te .Li63 ,3,OR3 2.8,,6 _l,,08:~ :t(1H.1

2l' 1.9,- 1.9,- 1,.,81 1.9-,- 1.91-
3c 1.285 1,285 1.000 1,28'5 1,2H')
-IC 0,95') 0,959 O,6X') 0.9.\9 O,9.N
\c 0.--- 0.--- - 0,--- 0,'"1'"1-

achteruit .1.08.\ 5,085 2,1-6 l(JH.~ .HJH5
Tu ......onrcduktic cfndrcduktie 1,096/5.9 I1 1.096 5.666 I , 12~/3, 562 1,09M .1,Mi6 I,09()I.~,911

sn rU1UNIUCI·ITIN(; Type Tandhcugc!"

VERIN(; V6{)r Onafhankelijk ~tct'hcrson-sch roefveren
At.:htcr Multiltuk met langsann-schroctvcren

HEI\IMJ;N Rcmsysiccm Dubbet krllbling~ gcsenerden remctrcutt met rcmbekrachtiging
Vóór Iklll!'lchijf 2:\'-1mm Gevcnttrccrdc rcmschrjven 256 mm 2';() rnm
Achter Remtrommel IHO mm Rcrmrommc! 20.~ mm Rcrnschijvcn

260 mm

BANDEN 15'5 HU I \ ~O HU IR') 60 I{1'1
19'560 IU I'"

..101 1000 m hoogte
" Facultatief bekrachtigd
'" I\lct lichtmetalen vetgen

De in deze brochure overgenomen afbeeldingen en gcgeycns gelden onder voorbchoud van C\'clllllck wijzigingen,
Randpleeg stccd ...de Mitvubi ...hi dealer,
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