
מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות
m{zd{ CX-5



m{zd{ CX-5  מפרט טכני

2.0L2.5Lמנוע

4x24x4מערכת הנעה

ExecutiveLuxuryExecutivePremiumרמת גימור

מידות ומשקלים
4,555מ"מאורך

1,840מ"מרוחב

1,670מ"מגובה

2,700מ"מרוחק סרנים
1,585מ"מקדמימפסק גלגלים

1,5851,5901,5851,590מ"מאחורי
950מ"מקדמיתשלוחה

905מ"מאחורית
215210מ"ממרווח גחון

403 )1560(ליטרVDAנפח תא מטען )מושבים מקופלים(
1500ק"גגרור עם בלמיםכושר גרירה מקסימלי

750ק"גגרור ללא בלמים
1,5811,6101,699ק"גמשקל עצמי מרבי

SKYACTIV-G 2.0LSKYACTIV-G 2.5Lמנוע

טורי, 4 צילינדרים, 16 שסתומים סוג

1,9982,488סמ"קנפח

X 91.289.0 X 100.0 83.5מ"מקדח X מהלך

13.0:1יחס דחיסה

165/6,000192/5,700סל"ד / כ"סהספק מרבי

21.4/4,00026.1/4,000סל"ד / ק"ג-מ'מומנט מרבי

58 )95(56 )95(ליטרקיבולת מיכל דלק )אוקטן(

SKYACTIV-DRIVEתיבת הילוכים

אוטומטית 6 הילוכיםסוג
1.45/2.02/3.55ראשון / שני / שלישייחס העברה

0.60/0.71/1.00רביעי / חמישי / שישי

3.89אחורי
4.624.33יחס העברה סופי

ביצועים )אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן(
187192קמ"שמהירות מקסימלית

9.18.6שניות0-100 קמ"שתאוצה
10.75 / 16.40 / 12.513.70 / 18.18 / 15.63עירונית / בינעירונית / משולבת           ק"מ/ ליטרתצרוכת דלק

מערכת היגוי
סבבת ומוט משונןסוג

הגה כח חשמליהגה

11.7מטרקוטר סיבוב

מתלים
תמוכות מק'פרסוןקדמייםסוג

מרובי חיבוריםאחוריים

בלמים
דיסק מאוורר )258(קדמייםסוג )קוטר(

דיסק מלא )255(אחוריים
חשמליבלם יד

מרווחי טיפולים תקופתיים
15,000 )12(ק"מ )חודשים(המוקדם מביניהםטיפול תקופתי

אחריות
24 חודשים ללא הגבלת ק"מ, ובכל מקרה לא יותראחריות יצרן                                                           

מ- 3 שנים או 100,000 ק"מ )המוקדם מבינהם(



2.0L2.5Lמנוע

4x24x4מערכת הנעה

ExecutiveLuxuryExecutivePremiumרמת גימור

בטיחות
אאאא6 כריות אויר

אאאאמתג ביטול כרית אויר למושב הנוסע הקדמי
TCS ומערכת EBD עם ABS הכוללת )DSC( אאאאמערכת בקרת יציבות

 )HLA( אאאאמערכת סיוע לזינוק בעלייה
)SCBS( אאאאמערכת בלימה חכמה בעיר

)RCTA( עם התראה תעבורה צולבת בנסיעה לאחור )BSM( אמערכת לאיתור שטחים מתים
)TPMS( אאאאמערכת לניטור לחץ אוויר

אאאאהתראה קולית לאי חגירת חגורות בטיחות בכל המושבים
אאאאאימובילייזר מקורי

חוץ
אאאאמערכת  i-Stop  לדימום המנוע בעת פעולה בסיבובי סרק לחסכון בצריכת הדלק

אאאהלוגן עם כיוונון ידני של גובה האלומותפנסים ראשיים
אLED עם  כיוונון אוטומטי של גובה האלומות

אאאאפעולת הדלקה/כיבוי אוטומטית )חיישני אורות(
)DRL( הלוגןהלוגןהלוגןתאורת יוםLED

LEDאאאפנסי ערפל קדמיים 

אאאאמראות צד עם פנסי איתות וקיפול חשמלי
אאאאחיישני גשם למגבים הקדמיים
אחיישני חניה קדמיים ואחוריים

אאאאשמשות אחוריות כהות 
אאאאמסיט רוח )"ספויילר"(

225/65R17225/55R19225/65R17225/55R19מידת צמיגצמיגים וחישוקים 
אאאאסגסוגת קלה )"מגנזיום"(

אאאאגלגל חילופי זמני
פנים

SPORT / אאאאבורר מצבי נהיגה רגיל
אאאאהגה מתכוונן ל-4 כיוונים עם מתגי הפעלה למערכת השמע, ל- ®Bluetooth ולמערכת בקרת השיוט

אאאאגלגל הגה וידית הילוכים מצופים עור
 MZD CONNECT - מערכת קישוריות חדשנית לרכב בשפה העברית המציעה מגוון אפשרויות מידע ובידור:

אאאא

-  צג מגע מרכזי LCD רב תפקודי בגודל 7 אינץ'
 SMS משמשת כדיבורית, מסוגלת להציג על המסך הודעות ,Bluetooth® תומכת טכנולוגיית  -
    )כולל בעברית( ולהקריא הודעות SMS )לא בעברית(, )תומכת בחלק מסוגי הסמארטפונים(

  USB 2 שקעי  ,SD  ,AUX ,6 רמקולים, שקעי עזר  ,MP3 מערכת שמע מקורית נגן תקליטורים תואם -
- בקר פיקוד ראשי רב תכליתי לשליטה בצג המידע, עם תוספת של 5 לחצני עזר וכפתור שליטה בעצמת השמע

- הפעלה קולית )לא בעברית(
- מצלמת נסיעה לאחור

)Sunroof( אאאחלון שמש חשמלי
אאאאמראה פנימית בעלת עמעום אוטומטי

אאאאכפתור התנעה )ללא מפתח(
אאאאבלם יד חשמלי

אאאאמחשב דרך
אאאאמערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות

אאאאמערכת בקרת אקלים מפוצלת לשני אזורים
אאאאתאורת מפות למושבים הקדמיים והאחוריים

אעם מראות איפור מכוסות ומחזיק כרטיסים לנהגסוככי שמש
אאאעם מראות איפור מכוסות ומוארות ומחזיק כרטיסים לנהג

אאאאתא אחסון עילי עם מחזיק למשקפיים
אאאאשקע עזר )12V( באזור המטען

 m{zd{ CX-5  אביזרים ומערכות



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**

2.0L2.5Lמנוע

4x24x4מערכת הנעה

ExecutiveLuxuryExecutivePremiumרמת גימור

פנים )המשך(
אאאכיוונון ידני ל-8 כיווניםמושב נהג

אכיוונון חשמלי ל- 10 כיוונים
אאאאכיוונון ידני ל-4 כיווניםמושב נוסע קדמי
אאאא3 מושבים מתפצלים ומתקפלים 40/20/40מושבים אחוריים

אאאאמשענת יד מרכזית עם מחזיקי כוסות
אאאריפודי בד מהודרריפודים

אריפודי עור

אביזרים ומערכות  m{zd{ CX-5 )המשך(
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ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: 9888*מידע נוסף באתר:  www.mazda.co.il

לתשומת ליבך!
המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. 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.

רמת
בטיחות

גבוהה

רמת
בטיחות

נמוכה
0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותי:

קוד 
דגם

רמת האבזורתיאור דגם
הבטיחותי

116Mazda CX-5 2.0L Executive2
117Mazda CX-5 2.0L Luxury2
118Mazda CX-5 2.5L Executive2
119Mazda CX-5 2.5L Premium3

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

6
X

X

X

X

X

כריות אויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
בקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי הולכי רגל

●
●
●
X

●
X

מצלמות רוורס
חיישני לחץ אויר

חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים

בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה

6
X

X

●
X

X

כריות אויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
בקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי הולכי רגל

●
●
●
X

●
X

מצלמות רוורס
חיישני לחץ אויר

חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים

בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב 
:Executive / Luxury ברמת גימור

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב 
:Premium ברמת גימור

דרגת זיהום אויר צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל- 100 ק"מ* מנוע
דרגה 11 5.5 בינעירוני 8.0 עירוני 2.0L

דרגה 14 6.1 בינעירוני 9.3 עירוני 2.5L


