
מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות



m{zd{3  מגוון דגמים

Hatchbackד5 דלתותSedanד4 דלתותתצורת מרכב

כ"סמנוע  120  1.5L כ"ס   165  2.0L כ"ס   120  1.5L כ"ס   165  2.0L  

ActiveComfortActiveSpiritActiveComfortActiveSpiritרמת גימור

מפרט טכני

1.5L2.0Lמנוע

5 דלתות4 דלתות5 דלתות4 דלתותמבנה/מספר דלתות
מידות ומשקלים
מידות חיצוניות

4585446545854465)מ"מ(אורך כולל
1795179517951795)מ"מ(רוחב כולל
1450146514501465)מ"מ(גובה כולל

2700270027002700)מ"מ(רוחק סרנים
1555155515551555)מ"מ(קדמימפשק גלגלים

1560156015601560)מ"מ(אחורי
930930930930)מ"מ(קדמיתאורך שלוחה

955835955835)מ"מ(אחורית
750750NANA)ק"ג(גרור עם בלמיםכושר גרירה מקסימלי

600600NANA)ק"ג(גרור ללא בלמים

13761385NANA)ק"ג( משקל עצמי מירבי

מידות פנימיות
1073107310731073)מ"מ(מושבים קדמייםמרווח רגליים

909909909909)מ"מ(מושבים אחוריים
*981/956*981981981/956)מ"מ(מושבים קדמייםמרווח ראש

*955/952*955955955/952)מ"מ(מושבים אחוריים

1452145214521452)מ"מ(מושבים קדמייםמרווח כתפיים
1382138213821382)מ"מ(מושבים אחוריים

16161616)מ"מ(במושבים האחורייםמרווח ברכיים
)VDA( קיבולת תא מטען)414314414314)ליטר

1754161217541612)מ"מ(אורךמידות איזור מטען
1319126113191261)מ"מ(רוחב

1022102210221022)מ"מ(רוחב בין בתי הגלגלים
מנוע
SkyActiv-G 1.5LSkyActiv-G 2.0Lדגם
, 4 צילינדרים, טורי, 16 שסתומיםסוג  DOHC  

14961998)סמ"ק(נפח
85.8X74.591.2X83.5)מ"מ(קדח X מהלך 

14.0:114.0:1יחס דחיסה
51)ליטר(קיבולת מיכל הדלק

95 נטול עופרתאוקטן מינימליסוג הדלק הנדרש
ביצועים )אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן(

6000/1206000/165)כ"ס/סל"ד(הספק מירבי
4000/15.294000/21.40)ק"ג-מ'/סל"ד(מומנט מירבי

185181208202)קמ"ש(מהירות מקסימלית
11.611.78.99.0)שניות(0-100 קמ"שתאוצה

13.16 )7.6(13.33 )7.5(14.70 )6.8(14.70 )6.8(ק"מ/ליטר )ליטר/100 ק"מ(עירוניתתצרוכת דלק
20.83 )4.8(21.28 )4.7(20.83 )4.8(20.83 )4.8(ק"מ/ליטר )ליטר/100 ק"מ(בינעירונית

17.24 )5.8(17.54 )5.7(18.18 )5.5(18.18 )5.5(ק"מ/ליטר )ליטר/100 ק"מ(משולבת
מערכת הנעה

SkyActiv-Drive אוטומטית 6 הילוכיםסוג תיבת הילוכים
3.5523.552הילוך 1יחס העברה

2.0222.022הילוך 2
1.4521.452הילוך 3
1.0001.000הילוך 4
0.7080.708הילוך 5
0.5990.599הילוך 6

3.8933.893הילוך אחורי
4.3253.812יחס העברה סופי

מערכת היגוי
הגה כח חשמלי )EPAS(סוג

10.6)מ'(בין מדרכותקוטר סיבוב מינימלי

 )Sunroof( עם חלון שמש Spirit 2.0 ברמת גימורL בדגמי*



1.5L2.0Lמנוע

5 דלתות4 דלתות5 דלתות4 דלתותמספר דלתות
מערכת בלמים

דיסק מאווררקדמייםסוג
דיסק קשיחאחוריים

4W-ABS+EBD+DSC+TCS+EBA מערכות עזר בבלימה

מערכת מיתלים
תמוכות מק'פרסוןקדמייםסוג

מרובה חיבוריםאחוריים
טיפולים תקופתיים

15,000 )12(ק"מ )חודשים(המוקדם מבין השנייםמרווחי טיפוולים
אחריות

24 חודשים ללא הגבלת ק"מ. 12 חודשים נוספים או עד 100,000 ק"מ )המוקדם מביניהם(אחריות יצרן

1.5L2.0Lמנוע
ActiveComfortActiveSpiritרמת גימור

חוץ
3333מערכת  i-Stop  לדימום המנוע בעת פעולה בסיבובי סרק לחיסכון בצריכת הדלק

3333שמשות וחלונות צבעוניים בגוון ירקרק
3333פס קישוט כרום בתחתית חלונות הצד

3333מפשיר אדים בשמשה האחורית

מראות צד קמורות )Convex( עם בקרה חשמלית, קיפול חשמלי ופנסי איתות, בתי המראות 
3333בצבע הרכב

3333פעולה לסירוגין עם תיזמון ניתן לכיוונוןקדמייםמגבים 
33חיישני גשם

3333עם מתז שטיפה )בדגמי 5 דלתות(אחורי 
33צבע אפורשריג קדמי )"גריל"(

33צבע שחור
333נורות הלוגןפנסים ראשיים

3נורות קסנון עם מתזי שטיפה
333כיוונון גובה ידני של האלומות

3כיוונון גובה אוטומטי של האלומות
33בעלי הדלקה אוטומטית

AFS3- תאורה מסתגלת העוקבת אחרי כיוון הנסיעה
333תאורת יום

LED3
33מסגרת בצבע אפורפנסי ערפל קדמיים

33מסגרת בצבע כרום
LED 3פנסים אחוריים
)Sunroof( 3חלון שמש

205/60R1633 )פלדה(צמיגים וחישוקים
215/45R1833 )סגסוגת קלה "מגנזיום"(

3333גלגל חילופי זמני

בטיחות וביטחון
מרכב SkyActiv-Body בעל מבנה של 3 מסגרות H, מספק בטיחות על-ידי ספיגה יעילה של כוחות הולם מכל הכיוונים וצמצום העיוות של תא הנוסעים

חגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגון ומותחני קדם בכל המושבים
מגבילי עומס בחגורות הבטיחות הקדמיות

נוריות התראה על אי חגירת חגורות בטיחות לכל המושבים, צליל התראה במושבים הקדמיים
נקודות עיגון Isofix במושב האחורי להתקנת מושבי בטיחות לילדים

6 כריות אויר - קדמיות, כריות אויר צדיות ווילונות צד מתנפחים
מתג ניתוק כריות אויר של הנוסע הקדמי בתא הכפפות

מערכת )Antilock Braking System( 4W-ABS עם )Electronic Brake-Force Distribution System( EBD, מערכת )DSC )Dynamic Stability Control הכוללת מערכת
EBA )Electronic Brake Assist( ומערכת TCS )Traction Control System(

מערכת סיוע )HLA )Hill Launch Assist לזינוק בעלייה
מערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים TPMS, מתריעה כאשר קיימת ירידה משמעותית בלחץ האויר בצמיג

)Spirit  2.0L בדגם( מחליפה אוטומטית בין מצב תאורת דרך לאלומות גבוהות בהתאם לתנאי הדרך  HBC )High Beam Control(  מערכת
)Spirit  2.0L בדגם( מזהה סימוני נתיב על פני הכביש ומתריאה לנהג כשהמכונית עומדת לסטות מהנתיב  LDWS )Lane Departure Warning System(  מערכת

 Backup Monitoring  מצלמה אחורית
מערכת )Smart City Brake Support( SCBS מפעילה את הבלמים כדי למנוע או לצמצם פגיעה במהירות נמוכה בכלי רכב מלפנים )במהירות 4-30 קמ”ש(

מערכת משבת מנוע )Immobilizer( מקורית
מערכת )ESS )Emergency Stop Signal מפעילה את מהבהבי החירום בעת בלימת פתע

פנס בלימה אחורי מוגבה

רשימת אביזרים ומערכות

)המשך(  m{zd{3   מפרט טכני



1.5L2.0Lמנוע

ActiveComfortActiveSpiritרמת גימור
פנים

3כניסה ללא מפתח
3333כפתור התנעה ללא מפתח

33צבע כסוףגימורים פנימיים
33צבע מבריק

33צבע שחורפס קישוט בלוח המכשירים
33צבע כסוף

)Tilt( עם אפשרות הטייה )Telescopic( 3333עמוד הגה טלסקופי
3333גלגל הגה, ידית מוט ההילוכים ובלם החניה בציפוי עור עם תפרים אדומים

3333גלגל הגה עם בקרות הפעלה למערכת השמע, הדיבורית, מחשב הדרך ומערכת בקרת השיוט
3333בקרי החלפת הילוכים מגלגל ההגה במצב הפעלה ידנית של תיבת ההילוכים

3333מראה פנימית בעלת עמעום אוטומטי למניעת סנוור
3333מערכת בקרת אקלים אלקטרונית עם בקרות טמפרטורה נפרדות לצד הנהג ולצד הנוסע הקדמי

 MZD CONNECT  מערכת קישוריות חדשנית לרכב בשפה העברית המציעה מגוון 

אפשרויות מידע ובידור :
3333

צג מגע מרכזי  LCD  רב תפקודי בגודל 7 אינץ'. מופעל על-ידי בקר הפיקוד הראשי ובקרי   -
3333  הפעלה על גלגל ההגה 

המערכת תומכת טכנולוגיית  Bluetooth , משמשת כדיבורית, מסוגלת להציג על המסך   -
  הודעות  SMS  )כולל בעברית( ולהקריא הודעות  SMS  )לא בעברית(, )תומכת בחלק מסוגי 

  הסמארטפונים( 
3333

USB x2 , AUX 6 רמקולים, שקעי עזר  ,MP3 ,מערכת שמע מקורית  -3333
בקר פיקוד ראשי רב תכליתי לשליטה בצג המידע, עם תוספת של 5 לחצני עזר וכפתור   -

שליטה בעוצמת השמע  3333

הפעלה קולית )לא בעברית(  -3333

צג נהיגה פעיל  Active driving Display  עליו מוקרנים נתוני נהיגה חיוניים )"תצוגה עילית"(  -33

3333- מערכת ניווט מקורית תומכת עברית

)Back up Monitoring( 3333מצלמה אחורית
)Cruise Control( 3333מערכת בקרת שיוט

)Trip Computer( 3333מחשב דרך
33תצוגת לוח מחוונים עם מד סל"ד מרכזי ותצוגת מהירות דיגיטלית

חלונות חשמליים: מנגנון פתיחת/סגירת חלון בלחיצה אחת לנהג. מנגנון פתיחה אוטומטי 
למניעת סגירה על גוף זר. השהיית אפשרות הפעלה לאחר כיבוי המנוע כשהדלתות 

סגורות, לנהג
3333

33עם מחזיק כרטיסים ומראת איפורסוכך שמש )צד נהג(
33עם מחזיק כרטיסים, מראת איפור ותאורה

33עם מראת איפורסוכך שמש )צד נוסע(
33מראת איפור ותאורה    

3333ידיות אחיזה )2 מלפנים, 2 מאחור(
3333ווי תליה )2 מאחור(

3333תאי אחסון בדלתות הקדמיות עם מחזיק בקבוקי משקה
33שידת אחסון עליונה למשקפיים

3333שידה מרכזית עם מחזיקי ספלים
3333תא כפפות מואר

3333מערכת תאורת כניסה
3333עם תאורת אלומה )Spot Light( מלפניםתאורת תא נוסעים

3333עם תאורות אזור השידה האחורית
3333תאורת תא המטען

3333משענת רגל שמאל לנהג
3333נעילת דלתות חשמלית

מושבים
3333אפשרות כיוונון גובה מושב הנהגמושבים קדמיים

3333כיוונון תמיכת איזור המותניים במושב הנהג
3333משענות ראש מתכווננות

3333משענת יד מרכזית
3333כיס אחסון בגב מושב הנוסע הקדמי

3333משענות ראש מתכווננותמושבים אחוריים
3333משענת יד מרכזית מתקפלת עם מחזיקי כוסות

3333קיפול גב המושב בחלוקה 60:40

רשימת אביזרים ומערכות   m{zd{3 )המשך(



m{zd{3  מידות חיצוניות

דרגת זיהום אויר צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל- 100 ק"מ* מנוע

דרגה 3 4.8 בינעירוני 6.8 עירוני 4/5 דלתות  1.5L

דרגה 4 4.7 בינעירוני 7.5 עירוני 4 דלתות  2.0L

דרגה 4 4.8 בינעירוני 7.6 עירוני 5 דלתות  2.0L

זיהום
מירבי

זיהום 
מזערי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

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

13

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

1,560 2,700
4,585

1,555

1,5601,555

1,450

2,700
4,465

1,465

1,795

1,795

Sedan

Hatchback
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לתשומת לבך!
המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חלק מהנתונים מתבסס על מכוניות קדם יצור, חברת מאזדה 

ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

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


