M{ZD{ MX-5

מפרט טכני

m{zd{ MX-5

מידות ומשקלים
אורך
רוחב
גובה
רוחק סרנים
מפסק גלגלים
שלוחה
מרווח גחון
נפח תא מטען
גרירה
משקל עצמי מרבי

מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ

קדמי
אחורי
קדמית
אחורית
במעמס

מ"מ

VDA

ליטר

מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ

ק"ג
ק"ג

מנוע ומערכת הנעה
סוג הנעה
סוג מנוע
נפח
קדח  Xמהלך
יחס דחיסה
הספק מרבי
מומנט מרבי
קיבולת מיכל דלק

SKYACTIV-G 2.0L

סמ"ק
מ"מ

סל"ד  /כ"ס
סל"ד  /ק"ג-מ'
ליטר

תיבת הילוכים
סוג
יחס העברה

הנעה אחורית
טורי 4 ,צילינדרים 16 ,שסתומים
1,998
91.2 X 83.5
13.0:1
6,000/160
4,600/20.39
45
SKYACTIV-MT

ידנית  6הילוכים
5.087/2.991/2.035
1.594/1.286/1.000
4.696
2.866

ראשון  /שני  /שלישי
רביעי  /חמישי  /שישי
אחורי

יחס העברה סופי

ביצועים (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)
מהירות מקסימלית
 100-0קמ"ש
תאוצה
עירונית/בינעירונית/משולבת
תצרוכת דלק
מערכת היגוי
סוג
הגה
קוטר סיבוב
מתלים
סוג

3,915
1,735
1,230
2,310
1,495
1,505
760
845
135
130
אינו מורשה גרירה
1,119

קמ"ש
שניות
ק"מ/ליטר

מטר

214
7.3
11.4/18.5/15.1

סבבת כפולה
הגה כח חשמלי
10.04

קדמיים
אחוריים

זרועות בקרה כפולות
מרובה חיבורים

קדמיים
אחוריים

דיסק מאוורר ()280
דיסק ()280

בלמים
סוג (קוטר)

מרווחי טיפולים תקופתיים
טיפול תקופתי

המוקדם מביניהם

ק"מ (חודשים)

)12( 15,000

אחריות
אחריות יצרן

 24חודשים ללא הגבלת ק"מ ,ובכל מקרה לא יותר
מ 3 -שנים או  100,000ק"מ (המוקדם מבינהם)

אביזרים ומערכות

m{zd{ MX-5

בטיחות
 4כריות אויר
חיישן משקל לוויסות פעולת כרית האוויר במושב הנוסע
מערכת בקרת יציבות ()DSC
מערכת ( Lane Departure Warning System (LDWSלהתראה בפני סטייה מנתיב
מערכת  Mobileyeלזיהוי והתרעה בפני תאונות דרכים הכוללת התרעת סטייה מנתיב ,התרעת התנגשות ,התרעה על אי שמירת מרחק,
התרעת סכנת התנגשות בהולכי רגל או אופניים ,זיהוי תמרורים (בהתקנה מקומית)
לתשומת ליבך :במקרה בו קיימת מערכת בטיחות מקורית ברכב המוטמעת גם במערכת ה , Mobileye -המערכת הפעילה הינה המערכת המקורית
מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים ()TPMS
נורית התראה על אי חגירת חגורות בטיחות ל 2-המושבים
דיפרנציאל מוגבל החלקה ()LSD
מערכת סיוע בזינוק בעליה ()Hill Hold Assist
אימובילייזר מקורי

חוץ
 2דלתות
גג בד מהודר בצבע שחור ,נפתח ידנית ,עם חלון זכוכית ומפשיר אדים
פנסי חזית מסתגלים מסוג )Adaptive LED) LED
תאורת יום ( )DRLמסוג LED
פעולת הדלקה וכיבוי אוטומטית (חיישני אורות)
חיישני גשם למגבים הקדמיים
חיישני חנייה אחוריים
מראות צד בגימור שחור מבריק
חישוקי סגסוגת קלה מושחרים בקוטר "17
צמיגים במידה 205/45R17
ערכה לתיקון תקרים
מערכת  i-Stopלהדממת המנוע בעת פעולה בסיבובי סרק לחסכון בצריכת הדלק
מערכת  i-Eloopבלימה רגנרטיבית המסייעת לחיסכון בדלק ובפליטת מזהמים

פנים
 - MZD CONNECTמערכת קישוריות חדשנית לרכב בשפה העברית המציעה מגוון אפשרויות מידע ובידור:
מערכת שמע ® Boseעם  9רמקולים
נגן תקליטורים תואם  ,MP3שקעי עזר USB ,AUX
צג מרכזי  LCDרב תפקודי בגודל  7אינץ'
תומכת טכנולוגיית ® ,Bluetoothמשמשת כדיבורית ,מסוגלת להציג על המסך הודעות ( SMSכולל בעברית) ולהקריא הודעות SMS
(לא בעברית)( ,תומכת בחלק מסוגי הסמארטפונים)
בקר פיקוד ראשי רב תכליתי לשליטה בצג המידע ,עם תוספת של  5לחצני עזר וכפתור שליטה בעצמת השמע הפעלה קולית (לא בעברית)
כפתור התנעה
כניסה ללא מפתח
מחשב דרך
מערכת בקרת אקלים
מערכת בקרת שיוט
מראה פנימית בעלת עמעום אוטומטי למניעת סנוור
חלונות חשמליים עם מנגנון פתיחה בלחיצה אחת
חיפוי דלתות עליון בצבע המרכב
חיפוי דלתות מרכזי בעור שחור עם תפרים אדומים
הגה מצופה עור עם מתגי הפעלה למערכת השמע ,ה Bluetooth®-ובקרת השיוט
ידית הילוכים ובלם היד מצופים עור עם תפרים אדומים
מושבי ספורט עם חימום ואפשרות כיוונון זווית בסיס גובה מושב הנהג
ריפודי עור שחור עם תפרים אדומים בשילוב עם גג מתקפל שחור
()Smart Keyless

חישוקי אלומיניום בקוטר  17אינץ' ,מיוצרים
בטכנולוגיה של יציקה קרה על מנת לחזק
את החומר ולהשיג הן משקל נמוך יותר והן
יופי תפקודי.

גג רך קל ומשכך רעשים ורעידות בצורה
יעילה ביותר .בנוסף ,נדרש מאמץ מינימלי
כדי לפתוח את הגג ולסגור אותו כאשר
יושבים במושב ,על מנת שניתן יהיה ליהנות
מנהיגה חסרת דאגות באוויר הפתוח.

פנסי החזית המסתגלים מסוג  LEDמסייעים
למנוע מצבים מסוכנים בנהיגת לילה על-ידי
שילוב של שימוש באלומה גבוהה נטולת
סנוור ואלומה נמוכה בעלת טווח רחב.
העיצוב שמזכיר עיניים ,מעניק לMX-5 -
מראה מלא חיים ומדגיש את הנוכחות
המותג מאזדה על הכביש.

המערכת לבקרת אקלים מגבירה עוד יותר
את הנוחות ,מיזוג האוויר האוטומטי מווסת
את ספיקת האוויר ואת אופן הפעולה על
מנת להבטיח נסיעה נוחה עם גג פתוח בכל
עונות השנה.

נהיגה מחייבת ריכוז מלא – בכל התנאים,
ובמיוחד בנהיגה ספורטיבית .סביבת הנהג
של ה MX-5 -תוכננה להציג מידע באופן
שמסייע לך להמשיך ולהתמקד בכביש
ובנהיגה בטוחה .מידע לגבי תפקודי השמע
והתקשורת מוצגים בצג המרכזי בגודל "7
של  ,MZD CONNECTאשר מתאפיין בגרפיקה
שתוכננה לקריאה מידית.

מערכת השמע האיכותית של ® Boseכוללת
 9רמקולים ,כולל צמד רמקולים בכל אחת
ממשענות הראש של הנהג ושל הנוסע ,כדי
להעניק איכות צליל מעולה גם בעת נסיעה
כשהגג פתוח.

*MAZDA MX-5 SPECIAL EDITION

מהדורה מיוחדת הכוללת גג אדום  -דובדבן כהה ( )Dark Cherryוריפוד עור  Nappaחום.

*מהדורה בתוספת תשלום

מגוון צבעים

אפור עשיר* ()46G

לא קיים

אדום עשיר נוצץ* ()46V
בגרסת ()Special Edition

לבן ֶק ָר ִמי ()47A

שחור סילון ()41W

לבן פנינה ()25D

לבן ארקטי ()A4D

* צבע בתוספת תשלום
לתשומת ליבך! דוגמאות הצבעים ,הריפודים והחישוקים מוצגות לשם המחשה בלבד .בשל מגבלות הדפוס ,תתכנה סטיות מהצבעים והחומרים בפועל .מגוון הצבעים ,החישוקים
והחומרים כפוף לשינויים על-פי מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי .פנה לנציג מכירות לקבלת מידע עדכני.

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

רמת האבזור הבטיחותי0 :
רמת
בטיחות
גבוהה

8

7

6

5

4

3

2

1

0

רמת
בטיחות
נמוכה

● זיהוי הולכי רגל
 4כריות אויר
 Xמצלמות רוורס
● בקרת סטייה מנתיב
 Xחיישני חגורות בטיחות
 Xבקרת סטיה אקטיבית
 Xשליטה באורות גבוהים
מנתיב
 Xבלימה אוטומטית בעת חירום
● ניטור מרחק מלפנים
 Xזיהוי כלי רכב ב"שטח מת" ● זיהוי תמרורי תנועה
● זיהוי דו גלגלי
 Xבקרת שיוט אדפטיבית
מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
 Xמערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**
דגם
Mazda MX-5

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100 -ק"מ*
5.4
 8.7בינעירוני
עירוני

זיהום
מירבי
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* נתוני היצרן ,ע״פ בדיקת מעבדה ,תקן  715/2007 ECועידכוניו
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס״ט 2009
א

א

מידע נוסף באתר www.mazda.co.il :ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב*9888 :

מק"ט – 04.18/15/361

לתשומת ליבך!
 מערכות הבטיחות כוללות  Mobileyeבהתקנה מקומית. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה .צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך ,מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ,ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה. המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל .חברת מאזדה ודלק מוטורס בע"משומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני ,באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא ,בכל עת וללא הודעה מוקדמת .פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

