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L200 l Pajero Sport

Mitsubishi
Аксесуари
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Аксесуари Mitsubishi
Ким би ви не були – шукачем пригод, родиною мандрівників або працьовитим підприємцем – 
компанія ARB завжди буде з вами на кожному кроці вашої подорожі, пропонуючи вам найбільш 
високоякісні позашляхові аксесуари на ринку. 
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Завдяки непохитному прагненню до інновацій та інженерної досконалості, великій мережі 
торгових точок і майстерень по всій країні та винятковій післяпродажної підтримці, ви можете 
бути впевнені, що отримуєте якісну продукцію, надійне обслуговування і корисні поради.
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Захисне обладнання

Захист автомобіля є одним з головних пріоритетів для 
власників повнопривідних і комерційних транспортних 
засобів. Передні та задні захисні бампери, бічні рейки 
та підніжки допоможуть запобігти пошкодженню 
дорогих кузовних панелей, особливо під час руху 
по бездоріжжю, а також забезпечуть міцну базу, 
на якій можна встановити цілий ряд аксесуарів, 
таких як лебідки, додаткові фари та антени. Як і всі 
запропоновані продукти, наше захисне обладнання 
було розроблено для максимальної міцності, стилю та 
практичності.

Н А Ш Е  З А Х И С Н Е 
О Б Л А Д Н А Н Н Я  Б У Л О 
Р О З Р О Б Л Е Н О  Д Л Я 
М А К С И М А Л Ь Н О Ї 
М І Ц Н О С Т І ,  С Т И Л Ю  ТА 
П РА К Т И Ч Н О С Т І .
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Захисний бампер ARB Summit побудований за такими традиційними принципами компанії 
ARB, як першопрохідницькі інноваційні рішення та свіжий, сучасний дизайн для автомобілів 
останнього покоління. У виробництві цих бамперів використовують прес-формувальну 
технологію та труби збільшеного діаметру, що забезпечує максимальну міцність та естетику. 
Сумісність з новітніми системами безпеки автомобіля, цілий ряд практичних функцій, як то місця 
для встановлення додаткових фар та електричних лебідок, а також надійний захист від корозії, 
роблять захисний бампер ARB Summit вершиною фронтального захисту. Бампери Summit 
постачаються вкриті міцною чорною порошковою фарбою, а також можуть бути пофарбовані у 
колір автомобіля.

7

Захисний силовий бампер Summit

→ Доступний для L200 та Pajero Sport
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Захисний бампер Alloy

Легкосплавні бампери ARB Alloy пропонують 
додаткові можливості вибору для власників 
позашляховиків і гармонійно поєднують 
сучасну естетику з доведеною надійністю. 
Конструкція даних бамперів має багато 
силових елементів, які застосовуються і в 
сталевих бамперах Summit. 

Бампери ARB Alloy є альтернативою 
традиційним сталевим силовим бамперам, 
без збитку для міцності або практичності. 
Як і у всіх бамперах ARB, в бамперах Alloy 
передбачена можливість установки різних 
лебідок, фар і радіоантен.

→ Доступний для L200
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Захисний силовий бампер Commercial

Силові бампери Commercial користуються особливою популярністю у державних установ і 
компаній з великим автопарком. У виробництві цих бамперів використовується спрощений 
технологічний процес, який дозволяє отримати економічно вигідний захист транспортного 
засобу, без будь-яких додаткових естетичних особливостей. Маючи низку практичних 
особливостей, силовий бампер Commercial є міцною платформою для установки цілого ряду 
аксесуарів, включаючи електричні лебідки, додаткові фари, і радіоантени.

→ Доступний для L200
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Пластиковий захисний бампер SmartBar

Бампер SmartBar, виготовлений з поліетиленового пластика, є легшою альтернативою сталевим 
бамперам і популярним вибором серед автопарків та екстрених служб. Бампер SmartBar, 
доступний в різних кольорах, є екологічно чистим і простим в установці. Весь модельний ряд 
SmartBar сумісний з подушками безпеки Airbag і обладнаний місцями для установки додаткових 
фар і лебідок.

→  Доступний для L200 та Pajero Sport
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Задній захисний бампер Summit

Задній бампер Summit є зразком висококласного дизайну, 
проектувальних можливостей ARB та безкомпромісного 
підходу до забезпечення захисту і експлуатаційних 
характеристик. Даний бампер створений на основі сталевої 
трубчастої конструкції і включає в себе вбудований роз’єм 
під фаркоп, кріплення для установки повітряного компресора 
ARB, електропроводки причепа, камери заднього виду і 
розетки Anderson на 50 ампер.

Технологія прес-формування надає задньому бамперу 
Summit особливу міцність для будь-яких позашляхових 
подорожей.

→ Доступний для L200
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Бічні захисні пороги з захистом крила 
ARB Summit

Спроектовані для позашляховиків наступного покоління, бічний захист і підніжки ARB Summit 
захищають ваші двері, бічні пороги і крила від ушкоджень, а також полегшують доступ не тільки 
в салон автомобіля, але і до багажника на даху. Бічні захисні дуги і пороги ARB виготовлені зі 
сталевих труб з алюмінієвими рифленими накладками, надійно кріпляться до рами автомобіля, 
а міцна пластикова сполучна втулка забезпечує привабливий вигляд. Для тих, хто не потребує 
бічних захистів передніх крил, можуть бути встановлені окремі підніжки. 

→ Доступні для L200
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Кунг Classic

Перевірені і випробувані в самих жорстких умовах бездоріжжя в 
Австралії, класичні кунги ARB є безпечним, практичним і недорогим 
рішенням для зберігання речей і спорядження. Кунги ARB Classic 
можуть бути підігнані під різноманітні вимоги користувача і доповнені 
великою кількістю аксесуарів.

16

 Корпус із захистом від 
атмосферних явищ і УФ-
випромінювання

 Центральний замок заднього вікна 
пропонує додаткову безпеку для 
речей 
(тільки для Classic Plus)

 Зсувні бічні вікна або вікна, що 
підіймаються (на вибір)

 Внутрішній галогеновий ліхтар

 Світлодіодний стоп-сигнал

 Гладкі, інертні матеріали інтер’єра, 
що дозволяє легко чистити його

 Бічні і задні вікна кунга із 
загартованого безпечного скла 
товщиною 4 мм із заводським 
тонуванням

 Бічні і задні вікна, що підіймаються, 
мають газові підпори, які 
утримують їх у відкритому 
положенні

 Доступні варіанти з гладкою або 
зернистою поверхнею

 Додаткові аксесуари для кунгів 
Classic: сітка безпеки для зсувних 
вікон, вентиляційний канал та бічні 
вікна, що підімаються

Особливості

→ Доступний для L200
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→ Доступні для L200

Вкладиші в кузов пікапа ARB

Вкладиші ARB і ARB Sportguard сумісні з усіма кунгами ARB і захищають кузов пікапа від 
подряпин, вм’ятин і корозії, а також від звичайних розливів різних технічних рідин.

Вкладиш ARB Sportguard

Вкладиш ARB Sportguard складається з п’яти 
частин і використовує просте кріплення, яке 
дозволяє встановити увесь вкладиш цілком або 
його окремі секції у відповідних зонах кузова без 
необхідності у свердлені і зі збереженням штатних 
такелажних вузлів. Особливостями цього вкладиша 
є нова протиковзка підлога і контурний дизайн, 
який збільшує простір кузова. 

Вкладиш ARB

Вкладиш являє собою суцільнолиту конструкцію, 
відформовану у вакуумі, яка в точності повторює 
форму кузова пікапа. Вкладиш стійкий до ультра-
фіолетового випромінювання і допомагає запобігти 
переміщенню вантажів в кузові.
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Багажники та рейлінги ARB

Багажник на дах є цінним і універсальним 
аксесуаром для багатьох туристичних та 
комерційних автомобілів, і безліч подорожей 
були б неможливі без нього. Це найзручніше 
місце для перевезення легких, але громіздких 
предметів, які важко розмістити у салоні 
автомобіля. А з новими додатковими 
аксесуарами, наприклад, водонепроникними 
мішками, вам не потрібно турбуватися про те, 
що ваше спорядження піддається впливу води 
та пилу під час подорожі.

 Багажники та рейлінги для кунгів (тільки для L200)

 Комерційні багажники Trade (тільки для L200)

 Багажники Deluxe (тільки для L200)

Компанія ARB також пропонує рейлінги 
і аксесуари Thule і Rhino для більшості 
популярних позашляховиків та SUV.

→ Доступні для L200 та Pajero Sport

Компанія ARB виготовляє як сталеві, 
так і алюмінієві багажники для дуже 
широкого кола автомобілів, що охоплює як 
рекреаційні, так і комерційні застосування:



Підвіска Old Man Emu
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Підвіска Old Man Emu протягом багатьох 
років залишається вибором №1 для 
власників позашляховиків через видатні 
характеристики, які вона забезпечує на 
всіх типах дорожніх покриттів. Широкий 
модельний ряд OME представлений готовими 
комплектами підвіски для покращення 
керованості, підвищення комфортабельності 
і вантажопідйомності, у залежності від будь-
яких ваших потреб.



Амортизатори BP-51 

Нова лінійка високопродуктивних 
байпасних амортизаторів BP-51 
стала результатом всебічного 
процесу розробки, спрямованого 
на максимальне підвищення 
комфорту і керованості.

Амортизатори BP-51 повністю 
спроектовані, розроблені і 
випробувані в компанії ARB 
командою інженерів по системам 
підвіски. Вони створені під 
конкретні моделі позашляховиків 
і призначені для установки на 
існуючі монтажні позиції, що 
забезпечує легкість установки. 

Амортизатори BP-51 надають 
можливість незалежного 
регулювання, як на стиск, так 
і на відбій, безпосередньо на 
автомобілі, забезпечуючи, таким 
чином, ідеальну підгонку під ваш 
автомобіль і ваш стиль водіння.

Амортизатори Nitrocharger Sport 

Амортизатори Nitrocharger 
Sport є невід’ємною частиною 
систем підвіски Old Man Emu, що 
забезпечує помітне поліпшення 
при кожному русі автомобіля. 
Створеним у Австралії 
амортизаторам Nitrocharger 
Sport довіряють власники 
позашляховиків у всьому світі. 
Вони задають стандарт тонкої 
настройки і комфорту під час 
руху по будь-якій місцевості 
і просто перевершують 
конкурентів.
 
Пружини та ресори 

Компанія Old Man Emu виробляє 
широкий ряд пружин і ресор, 
що дозволяє клієнту підібрати 
пружини, які найкраще підходять 
для конкретного застосування. 
Після збільшення ходу підвіски, 
акцент робиться на підвищенні 

керованості та комфорту. 
В результаті подальшої тонкої 
настройки підбирається 
комплект амортизаторів OME, 
який відповідає пружинам, що 
дозволяє створити повністю 
інтегровану систему, розроблену 
спеціально для вашого 
автомобіля.

Аксесуари

Повна комплектація підвіски 
можлива з використанням 
обладнання та аксесуарів 
компаніі Old Man Emu, 
таких як змащувані ресорні 
шакли, поліуретанові втулки 
та стабілізатори рульового 
управління.
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Полімерний бак ARB Frontier

Бак зроблений із «зшитого» полімерного матеріалу, 
що володіє неперевершеною міцністю і набагато 
меншою вагою, ніж аналогічний сталевий матеріал. 
Стійкий до ультрафіолету полімер гарантує, що цей 
паливний бак витримає найсуворіші випробування. 
Для установки бака використовуються оригінальні 
точки кріплення.

* Бак для Pajero Sport у розробці

Бак Frontier для L200

Бак ARB Frontier на 120 літрів для 
дизельних Mitsubishi L200 розроблений 
для моделей 2015+
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Інші аксесуари

Світлодіодні фари 
ARB Intensity 

Світлодіодні фари ARB Intensity LED, що розроблені у Австралії та 
виготовляються у США, мають видатні робочі характеристики у будь-
яких умовах. Фари Intensity сертифіковані на дію вібрації відповідно 
до військових стандартів і зберігають працездатність при зануренні 
у воду на глибину до 3 м. Фари Intensity доступні у варіантах на 21 та 
32 світлодіода (AR21 і AR32). Також доступна інноваційна світлодіодна 
панель Intensity від ARB яка спроектована для монтажу на всі 
силові бампери ARB. Завдяки 40 светодиодам з високим ступенем 
фокусування світлова панель дає вам найкраще джерело світла для 
безпечного нічного водіння.
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Сандтрекі TRED Pro спеціально розроблені для 
тих випадків, коли ви опиняєтесь в безвихідній 
ситуації, це ідеальний пристрій для евакуації, 
який позбавляє вас від проблем, коли зчеплення 
втрачається в найскладніших умовах, будь то 
пісок, бруд або навіть сніг. Сандтрекі зроблені з 
унікального композитного матеріалу EXOTRED, 
який забезпечує надзвичайну міцність і 
зносостійкість.

Додаткові фари IPF

У широку лінійку фар IPF входять моделі, що 
задовольняють різним вимогам під час керування, 
будь то екстремальна їзда по бездоріжжю, 
змагання або подорожі на великі відстані. 

Такелажне обладнання

При їзді по бездоріжжю першо-рядне значення має 
надійне і довговічне такелажне обладнання. Компанія 
ARB пропонує великий вибір такелажних аксесуарів, 
які допоможуть евакуювати ваш автомобіль з 
будь-якої складної ситуації. В асортимент входять 
буксирувальні стропи, такелажні набори, захисні 
обхвати для дерева і заспокоювачі троса. ARB також 
поставляє ряд електричних лебідок і домкратів Hi-Lift.

Блокуючий диференціал Air Locker

Спроектовані, вироблені  та всебічно протестовані 
у Австралії, блокування диференціала Air Locker 
поліпшать прохідність вашого позашляховика 
на будь-якому покритті, будь це каміння, глина, 
гравій, пісок, сніг або бруд. Інноваційний дизайн 
із двох частин, ковані шестерні для забезпечення 
максимальної міцності і надійності, а також 
унікальна для галузі п’ятирічна гарантія дозволяють 
блокуванням диференціала ARB Air Locker 
залишатися лідерами індустрії.

Сандтреки TRED Pro
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Інші аксесуари

Холодильники 
Fridge Freezers

Потужні компресорні холодильники ARB, розроблені спеціально 
для використання на бездоріжжі, пропонують безкомпромісну 
продуктивність, що робить їх ідеальними компаньйонами для 
позашляхових поїздок, які забезпечують вас холодними продуктами 
і напоями з швидким охолодженням і низьким споживанням енергії. 
Діапазон температур від -18С до +8С встановлюється за допомогою 
цифрової панелі керування. В асортименті доступні чотири зручні 
розміри (35 л, 47 л, 60 л, 78 л), що поставляються з повною 
трирічною гарантією.
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Модульні системи Outback Solutions мають стильний 
дизайн, виконані з високоякісних компонентів і 
можуть бути адаптовані під індивідуальні потреби. 
Ці системи дозволяють позбутися надлишкового 
вільного простору, розширивши, в той же час, 
можливості для зберігання. Пропонується три типи 
модулів: висувна скриня (на роликах), скриня на 
висувній поверхні і висувна поверхня. Всі модулі 
доступні в різних розмірах, їх можна комбінувати і 
поєднувати.

Туристичні аксесуари

Компанія ARB пропонує цілий ряд аксесуарів для 
кемпінгу, що допоможуть вам у позашляхових 
пригодах. Зроблені з міцних і зносостійких 
матеріалів і створені для відпочинку на 
відкритому повітрі, ці аксесуари можуть 
впоратися з найсуворішими умовами. ARB 
задовольнить всі ваші потреби в кемпінгу - від 
спальних мішків і наметів на даху до розкладних 
стільців і загальних аксесуарів.

Шноркелі Safari

Шноркель Safari допомагає захистити двигун 
вашого автомобіля від попадання пилу, снігу і 
води, забезпечуючи постійну подачу чистого і 
сухого повітря, незалежно від обставин. Шноркелі 
Safari виготовляються в Австралії з поліетилену 
високої якості. Вони стійкі до ультрафіолетового 
випромінювання і неймовірно пружні, і здатні 
витримувати жорсткі умови, що зустрічаються у 
позашляхових подорожах.

Повітряні компрессори ARB

Повітряні компресори ARB поставляються у вигляді 
портативних і бортових моделей, та забезпечують 
безліч переваг для подорожей по бездоріжжю. 
Чи необхідно вам накачати шини або туристичні 
аксесуари, запустити пневматичний інструмент, 
активувати блокування диференціала або навіть 
переставити шину на інше колесо, знайдеться модель, 
яка задовольніть всі ваши потреби. На всі повітряні 
компресори ARB поширюється повна дворічна 
гарантія.

Висувні скриньки Outback Solutions
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