MAZDA CX-5
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

MADE IN JAPAN
SKYACTIV-G БЕНЗИН

Вид двигател

SKYACTIV-D 2.2 дизел
2.5İ 192
i-ELOOP*

2.0İ

CD 150

CD 175

Вид задвижване

2WD предно

4х4

4х4

2WD предно

4х4

4х4

Кубатура (см3)

1 998

1 998

2488

2 191

2 191

2 191

16

16

16

16

16

16

Макс. мощност (кс / обороти)

165 / 6 000

160 / 6 000

192 / 5 700

150 / 4 500

150 / 4 500

175 / 4 500

Макс. въртящ момент (Nm / обороти)

210 / 4 000

208 / 4 000

256 / 4 000

380 / 1 800 - 2 600

380 / 1 800 - 2 600

420 / 2 000

14:1

14:1

13:1

14:1

14:1

Брой клапани

Компресия

14:1

Скоростна кутия

Skyactiv-MТ

Skyactiv-MТ

Skyactiv-АТ

Skyactiv-АТ

Skyactiv-MТ

Skyactiv-АТ

Skyactiv-MТ

Skyactiv-АТ

Skyactiv-MТ

Skyactiv-АТ

Тип на скоростната кутия

6-степенна
механична

6-степенна
механична

6-степенен
Автоматик

6-степенен
Автоматик

6-степенна
механична

6-степенен
Автоматик

6-степенна
механична

6-степенен
Автоматик

6-степенна
механична

6-степенен
Автоматик

Ускорение (0-100 км/ч в сек)

9.2

10.5

9.2

8.0

9.2

10.0

9.4

10.2

8.8

9.4

Максимална скорост (км/ч)

197

194

182

192

202

198

197

194

207

204

Параметри и разход на гориво

Разход на гориво (л/100км)

Комб.
Градско

Извънградско
CO2 емисии (г/км)

6.0

6.7

6.6

7.2

4.6

5.3

5.2

5.5

5.2

5.5

7.5

8.2

8.0

9.3

5.4

6.2

6.0

6.4

6.0

6.4

5.1

5.9

5.8

6.0

4.1

4.7

4.7

4.9

4.7

4.9

139

155

155

165

119

139

136

144

136

144

EURO 6

EC норма на емисиите

EURO 6 без допълнително третиране с Add Blue

56

58

Клиренс (мм)

210

210

210

210

210

210

Междуосие (мм)

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

Обем на резервоара (литри)

58

56

58

58

Размери и тегла
Дължина - 4 555; Ширина - 1840 (2 168 със страничните огледала); Височина - 1 710

Габаритни размери (мм)

Собствено тегло (кг)

1 315

1 375

1 405

1440

1 420

1 430

1 480

1 495

1 480

1 495

Макс. допустимо тегло (кг)

1 995

2 005

2 035

2100

2 050

2 050

2 110

2 124

2 110

2 125

Полезен товар (кг)

519

512

512

560

590

570

575

580

572

580

503 литра под щората на багажника / 1620 литра при свалени задни седалки

Обем на багажника (литри)

*I-ELOOP - Интелигентен енергиен кръговрат е първата в света кондензаторна микро-хибридна система

Валидна от 15 ЮНИ 2016 Г
SKYACTIV-G - бензин
2.0 бензин
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

2.0i 2WD
6MT

2.0i 4х4
6MТ

2.5i 4х4
6АТ

42980

EMOTION

47980

51980

TAKUMI -

53980

57980

CD150-2WD
6MТ

CD150-4x4
6АТ

52980
60980

58980

59980

evolution

6MТ

CD175-4x4
6АТ

Металик - 980

6MТ

6АТ

68980

71980

56980
61980

62980

65980

64980
66980

ultimate

Опции с доплащане

6АТ
4х4

challenge
лимитирана серия

SKYACTIV-D 2.2 дизел

2.5 / 192 кс

Навигационна система* - 1 380 Панорамен люк** - 1 680

В цените са включени мита, ДДС , еко такса и транспорт до съответното дилърство на Mazda в България.
Цените не включват регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси.

* Навигационна система Mazda с 7” TFT touch screen дисплей с прецизна карта на
България и Европа, Google search, Weather forecast, HD Traffic чрез GPRS мрежата
в цяла Европа, предупреждения за сигурност - опция от ниво Challenge.
** Панорамен люк с ел. задвижване и допълнителна подвижна плътна щора опция при ниво Ultimate.
*** Светъл кожен салон цвят бурбонска ванилия - опция при ниво Ultimate

Светъл кожен салон*** - 680

Алармена система - 680

Оригинални стелки - 180

СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ
• SKYACTIV BODY лека и същевременно здрава структура,
използваща високоякостна стомана 1800 МРа и революционен
метод за свързване и заваряване на купето
• ABS / EBD / EBA антиблокираща спирачна система, с
разпределение на спирачното усилие и спирачен асистент за
екстремно спиране
• DSC/ TCS системи за динамичен контрол на траекторията и
срещу прибуксуване и поднасяне на автомобила
• 8 въздушни възглавници- предни, странични и завеси за
всички места
• 3PSB - автоматични 3-точкови предпазни колани за всички места
с дообтегачи и ограничители на силата на притягане
• ISOFIX - система за монтиране на детско столче на задните
външни места
• Active headrest - активни предни подглавници предпазващи от
травми при камшичен удар
• ESS (Emergency Stop Signal) - автоматично включване на
аварийните мигачи при рязко спиране
• HHA - Hill Hold Assist - система за подпомагане при потегляне
по наклон
• TPMS - система следяща налягането на гумите
• SCRS (Secondary Collision Reduction System) - реактивна
система, предотвратяваща сблъсък след камшичен удар
• STI (Smart Turn Indicator) - активиране на мигачите с леко
докосване на превключвателя и автоматично изключване след
3 такта
• Имобилайзер вграден в ключа
ЕКСТЕРИОР
• Антена на покрива тип “перка на акула”
• Основни фарове халоген, с регулиране на нивото от таблото
• Халогенни фарове за мъгла
• LED задни светлини
• Странични огледала и дръжки на вратите в цвета на купето
• Мигачи вградени в страничните огледала
• Подгряване на страничните огледала
• Двоен ауспух с хромирани накрайници
• 17” алуминиеви джанти Мазда, с гуми 225/65/17
ИНТЕРИОР
• OPTITRON - LED подсветка на контролните уреди на таблото в цвят
“лунно бяло” и регулиране на яркостта
• Телескопичен волан с регулиране по височина и дълбочина и
бутони за управление на аудиоситемата
• Електрическа ръчна спирачка
• Karakuri - автоматизирана щора за багажника
• Настройка на пасажерската седалка по височина
• Делима и сгъваема облегалка на задната седалка 60:40
• Подлакътник между предните седалки
• Предни и задни стъкла с електрическо задвижване

в допълнение на EMOTION

• SCBS (Smart city brake support) - система предотвратяваща
сблъсък в градска среда и скорост от 4 до 30 км/ч
• Тонирани задни стъкла 70%, с UV и топлинна защита
• Волан с кожа и ръчен външен шев
• Лост за скоростите с кожа и ръчен шев
• Електрохроматично огледало за обратно виждане
• 7” touch screen цветен дисплей с висока резолюция
• Декоративна лайстна на таблото в цвят алуминий
• HMI - интерактивен джойстик за управление на системите,
разположен на конзолата между предните седалки
• Климатроник - двузонален автоматичен климатик
• Cruise Control - система за поддържане на постоянна зададена
скорост с управление от волана
• Автоматично включване на фаровете - сензор за светлина
• Автоматично включване на чистачките - сензор за интензивност
на дъжда
• Аудиосистема Mazda с радио АМ / FM / Bluetooth Audio / CD /
MP3 / USB / AUX, 6 високоговорителя и управление от волана
• DAB -радио технология за приемане на цифрово излъчвани
радиостанции
• Допълнителен USB и 12V изход
• Bluetooth - система за безжично управление функциите на
телефон
• Делима и сгъваема облегалка на задната седалка 40:20:40
• Централен подлакътник на задната седалка
• Жабка с осветление и плавно отваряне

TAKUMI - лимитирана серия

в допълнение на CHALLENGE

• RVM - радарна система за следене на мъртвата зона разпознава автомобили, които се приближават със скорост от
30 км./ч. и повече, уведомявайки водача с предупредителен
индикатор и звуков сигнал.
• RCTA (Rear Cross Traffic Alеrt) - система сигнализираща за
приближаващи автомобили при маневра назад
• DEVIL’S LOOK - мултисегментни LED основни фарове
• AFLS (Adaptive Front Light System) - адаптивни LED предни
фарове следящи кривата на завой, променящи се индивидуално
според пътната ситуация и реагиращи срещу заслепяване
• LED фарове за мъгла
• LED дневни светлини (според ЕС стандарт)
• Подгряване на предните седалки - 3 степенно с електронно
управление
• Преден и заден парктроник - 8 сензорна система подпомагаща
паркирането със звукова сигнализация и визуализация на
дисплея
• SPORT бутон за ускорено превключване на предавателната
кутия, ускорена реакция на двигателя и педала на газта (при
SKYACTIV-AT автоматична скоростна кутия, при двигател 2.0 и 2.5
SKY-G бензин)

• Smart key - интелигентен ключ за безконтактно отключване на
вратите, и автоматично заключване при отдалечаване
• Цветна камера за обратно виждане с проектиране на
траекторията на маневра и дистанция върху централния дисплей
Centerpoint 2 (система
• HiFi аудиосистема
подобряваща усещането за звука), Surround Stage (система
подобряваща усещането за обемност на звука) и AudioPilot 2
(динамична система за компенсиране на шума) с усилвател и 9
високоговорителя
• 19” алуминиеви джанти Мазда, с гуми 225/55/19 ,
двуцветни графит с полиран алуминий

EVOLUTION

в допълнение на TAKUMI

• LDWS - система следяща за отклонение от лентата на движение
със звуков сигнал
• Rear SCBS - система предотвратяваща сблъсък при движение
назад със скорост от 2 до 8 км/ч
• DAS (Driver Alert Sysytem) - Система следяща вниманието на
водача, активна при скорост от 65 до 140 км/ч, която разпознава
умората и пониженото внимание и насърчава към почивка с
индикация “coffee break” на мултиинформационния дисплей и
предупредителен звуков сигнал
• HBC (High Beam Control) - система автоматично управление на
къси /дълги светлини в зависимост от трафика
• Декоративна лайстна на таблото в цвят сатиниран титан

в допълнение на EVOLUTION

• Кожен салон с перфорирана дишаща кожа в средата черен или
„бурбонска ванилия”
• Електрическо регулиране на седалката на водача 3 функции +
лумбална опора + памет, 3 функции на седалката на пасажера
• MRCC (Mazda Radar Cruise Control) - адаптивна система за
оптимално поддържане и регулиране на зададена скорост от
30 до 200 км/ч. Следи и поддържа определена дистанция до
предното превозно средство, като при необходимост прилага
спирачно усилие
• SBS (Smart Brake Support) - система намаляваща риска от
сблъсък при скорост от 30 до 200 км/ч
• Предни перфорирани и вентилирани дискове HIGH PERFORMANCE
• LKA (Lane Keep Assist) - система следяща са отклонение
от лентата на движение със звуков сигнал, вибрация и
срещуположна корекция във волана

27 х 200
Pro-active AWD e иновативна система за задвижване на четирите колела, която чрез анализиране на 27 параметъра 200 пъти в секундата следи за
намеренията на водача и постоянно променящите се пътни условия. Предвижда и преразпределя необходимостта от задвижване на предните или задни
колела. Активния дифeрeнциал ATCC мигновeно доставя точно необходимото сцепление на всяко колело. Системата Pro-Active AWD увеличава теглото
на автомобила само с 60кг.
ATCC - Active Torque
Задвижването на четирите колела е мигновено и в целия диапазон
control coupling Активно управление
от 100% предно и 0% задно, до 50% предно и 50% задно, без
на въртящия момент
необходимост от намеса на водача.
чрез електромагнитен
многодисков съединител
До 50:50 – ускорение при тръгване
От 100:0 – постоянна скорост,
или рязко изпреварване, движение
сух път, равен участък.
по наклон, хлъзгав път или в завой.

100%

50%

0%

50%

предно задвижване

задно задвижване

двигател

Proactive AWD – автоматично контролира разпределението на задвижването
на предните и задните колела, което позволява:
• Сигурно поведение при всякакви пътни условия
• Повишена мобилност при лоши пътища
• По-стабилно и по-уверено движение в завой
• Повишава комфорта и намалява умората у водача и пътниците

първата в света кондензаторна микро-хибридна системА
за регенеративна енергия, разработена от Мazda
i-ELOOP (Intelligent Energy Loop - Интелигентен енергиен кръговрат) е първата в света микро-хибридна
автомобилна система, която използва двуслоен кондензатор за съхранение на електричество,
генерирано от кинетичната енергия на автомобила при отпускане на педала на газта или намаляване на
скоростта. Всички системи в автомобила, които изискват електрическа енергия се захранват от i-ELOOP
вместо да отнемат от 5 до 10 конски сили от двигателя. В резултат автомобилът има по-добра динамика
и изразходва по-малко гориво.

философияТА за Проактивна безопасност на Mazda, насочена към водача
Системи, които при нужда се задействат и поемат контрола над автомобила, като осигуряват на шофьора допълнителни „очи”, така че той
да бъде информиран за заобикалящия го свят по всяко време и така предотвратяват опасности и евентуални инциденти. Mazda нарича
тези допълнителни „очи“ i-ACTIVSENSE – цяла гама от авангардни технологии за активна безопасност, интегрирани в новата MazdaCX-3.

■ MRCC* (Mazda Radar Cruise Control) - адаптивна
система за оптимално поддържане и регулиране на
зададена скорост от 30 км/ч. до 200 км/ч. В допълнение
се следи и поддържа определена дистанция до
предното превозно средство, като прилага спирачно
усилие при необходимост.
■ DRSS* (Distance Recognition Support System) - система,
уведомяваща за дистанцията до предния автомобил
■ SBS*(Smart Brake Support) -система, предотвратяваща
сблъсък при скорост от 30 км/ч до 200 км/ч.
■ LDWS* (Lane Depatrure Warning System) - система,
следяща за отклонение от лентата на движение

■ HBC* (High Beam Control) - система за автоматично
управление на дългите светлини в зависимост от
трафика
■ AFLS (Adaptive Front Light System) - адаптивни LED
предни фарове следящи кривата на завой, променящи
се индивидуално според пътната ситуация и реагиращи
срещу заслепяване
■ RCTA (Rear Cross Traffic Alеrt) - система сигнализираща
за приближаващи автомобили, пешеходци и
велосипедисти при маневра назад
* Наличността зависи от нивото на оборудване.

Гаранция - покритие
Всяка Mazda е проектирана и произведена съгласно най-стриктните норми за технически параметри и характеристики, комфорт и надежност.
За Ваше спокойствие Mazda осигурява гаранция от 3 (три) години или 100 000 км, което настъпи първо и 12 години гаранция срещу
перфорация от корозия. Ограничение в пробега през първата година - няма.
*За допълнителна информация по условията на гаранция се обърнете към вашия оторизиран дилър на Mazda или посетете www.mazda.bg

MES – Mazda Europe Service – 24/7 Mazda Road Assistance
24/7 Mazda Road Assistance представлява денонощна услуга за техническо съдействие в рамките на европейския континент, включително и в
България, за собственици на Mazda. Тази услуга осигурява безпроблемно придвижване на Вашата Mazda, независимо от обстоятелствата.
24/7 Mazda Europe Road Assistance е валидна за автомобили до 10 години, като предоставя техническа помощ при повреда или злополука
(независимо кой управлява превозното средство), възпрепятстващи продължаването на пътуването и настъпили в цялата територия на покритие.
*За допълнителна информация по условията на гаранция се обърнете към вашия оторизиран дилър на Mazda или посетете www.mazda.bg

Bose® и Centerpoint® са запазени търговски марки на Bose Corporation и са използвани с разрешение.
Логото на Bluetooth® е запазена търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тази марка от Mazda е с лиценз.
Стар Моторс и Mazda Европа си запазват правото да променят каквито и да било подробности за техническите спецификации и оборудването
без предизвестие.
Доколкото е възможно, цялата информация в тази брошура е вярна към момента на предаване за печат. Моля, изисквайте от Вашия дилър
на Mazda подробна информация за техническите спецификации и оборудването на избрания от Вас модел.
Действителните цветове на корпуса могат да се различават от отпечатаните в тази брошура снимки.
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