
לתשומת ליבך!
קטלוג זה הינו בעל אופי בינלאומי. הפרטים הנראים בתצלומים, הנתונים, הרשימות וההסברים הנכללים בו מתבססים על דגמי קדם-יצור סדרתי, ואינם תואמים לחלוטין את המכוניות 
המשווקות בישראל. מפרט הרכב המשווק בישראל זהה למפרט המכוניות המוצגות באולמות המכירה בלבד. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע עדכני. מאזדה מוטור קורפוריישן ודלק מוטורס 

בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובקטלוג זה מכל סיבה שהיא בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

דלק מוטורס אולמות תצוגה:

סניף תל-אביב
רח' המלאכה 3

תל אביב 6721503
טל: 03-5688333

פקס: 03-5688339

סוכנות חיפה
רח' יפו 138

חיפה 3525215
טל: 04-8514213

פקס: 04-8524021

סניף חיפה
שד' ההסתדרות 50

חיפה 3296038
טל: 04-8417476

פקס: 04-8414490

סניף ירושלים
רח' פייר קניג 40

א.ת. תלפיות
ירושלים 9346948
טל: 02-6735150

פקס: 02-6735181

סוכנות נצרת
רח' פאולוס השישי

נצרת 1616401
טל/פקס: 04-6467380

סניף רעננה
רח' התדהר 2

רעננה 4366504
טל: 09-7401415

פקס: 09-7401425

סוכנות אשדוד
רח' האורגים 9

אשדוד 7760920
טל: 08-8563894

פקס: 08-8526560

סוכנות נתניה
רח' פנקס 36

אזור תעשיה הישן
נתניה 4237736

טל: 09-8846227/8
פקס: 09-8846229

סוכנות באר שבע
רח' יחיל חיים 3

באר-שבע 8489634
טל: 08-6282999

פקס: 08-6283721

ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: 9888*
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ובטיחות. המפתח להצלחה טמון בהתפתחות האחרונה של טכנולוגיות SKYACTIV, אשר מוסיפות 
להציב אמות מידה חדשות בהנדסת הרכב. העיצוב עוצר הנשימה של MX-5 נותן ביטוי מרהיב 
לפילוסופיית העיצוב של מאזדה, KODO - הריגוש בתנועה. התוצאה: מכונית קלה וקומפקטית 
מקודמתה, שמציעה הנאה רבה עוד יותר מהנהיגה  - מאפיינים שהפכו את MX-5 לאגדה בפני עצמה.

מזה למעלה מ-25 שנים, נחשבת מאזדה MX-5 לסמל עולמי - לא רק למכונית ספורט קלת משקל, 
אלא גם לחוויית הנהיגה הייחודית של מאזדה, Jinba-ittai. על הבסיס הזה, פיתחה מאזדה את הדור 
הרביעי של MX-5, בגישה של "לחדש כדי לשמור על המסורת" - מתוך שאיפה לשמור ולהרחיב את 
ההנאה הטהורה מהנהיגה ב-MX-5, תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר של יעילות, חיסכון בדלק 

האגדה מגיעה למחוזות חדשים



כדי להאיץ את קצב פעימות הלב.  מבט אחד מספיק 
וכשמתיישבים מול ההגה, העולם כולו נראה טוב יותר. פתח 
את הגג וצא לדרך. תרגיש את החיוך עולה על פניך. ולא רק 
 ,MX-5 על פניך שלך - כל מי שרואה את העיצוב האתלטי של
עם הקווים המרהיבים והיציבה הנטועה היטב, יכול לחוש 
מיד את ההתלהבות והמשיכה ממבט ראשון. ככל שמבלים 
יותר זמן עם MX-5, כך היא הופכת לחלק חשוב יותר בחיים.

Red Dot פרס
 Red Dot:" היא הזוכה בפרס MX-5 מאזדה
Best of the Best" לעיצוב המוצר לשנת 
2015 - אחת מתחרויות המוצרים הגדולות 

והיוקרתיות בעולם.



זו  סביבת הנהג חושפת מיד את כל מה שצריך לדעת: 
התמצית של ההנאה הטהורה מהנהיגה. לוחות המרכב 
עוטפים את חיפויי הדלתות, מטשטשים את הגבולות בין 
פנים המכונית לסביבה החיצונית ומעצימים את ההנאה 
מהנהיגה עם גג פתוח. כל הפרטים בתא הנוסעים נועדו 
לקסום לחובבי מכוניות הספורט, הן במראה והן בתפקוד 
- וגם בתחושת ההפעלה. אחוז בגלגל ההגה, שלח את ידך 
בטבעיות אל מוט ההילוכים, גע בלחצן ההתנעה של המנוע 
- זהו סדר הפעולות שתמיד יאיץ את קצב פעימות הלב שלך.



 MX-5 -בראש ובראשונה, התמקד פיתוח ה
ביצירת חוויית נהיגה שרק היא יכולה להציע, 
באמצעות תגובה והתנהגות שתואמות במדויק 
לרצונותיו של הנהג. המטרה הייתה פשוטה: 
MX-5 תגרום להרגשת המשך טבעי של גופך. 

שיפור התחושה של Jinba-ittai שהפכה לסימן 
ההיכר של מאזדה - תחושה של אחדות עם 
המכונית - והמאפיינים של ההנאה מהנהיגה, 
היו מילות המפתח, גם כאשר MX-5 נדרשה 
גבוהות מאי  לעמוד באתגר של דרישות 
פעם של נוחות, בטיחות וידידותיות לסביבה. 
המשקל נשמר, כמובן, נמוך ככל האפשר, 
בעוד שהחידושים האחרונים בטכנולוגיות 
SKYACTIV מבטיחים כי המתלים, המרכב 

וחטיבת הכוח יפעלו בהרמוניה מושלמת. 
המאפיינים האלה מבטיחים יחדיו הגדרה 
מושלמת של ההנאה מנהיגה במכונית ספורט.

כבר מהדור הראשון, הייתה מאזדה MX-5 מכונית 
ספורט דו-מושבית בעלת גג נפתח ומרכב 
קומפקטי, בתצורה של מנוע קדמי-מרכזי והנעה 
אחורית, ועם חלוקת משקל ביחס של 50:50 בין 
הסרן הקדמי לסרן האחורי - תצורה קלאסית 
של מכונית ספורט קלת משקל. הדור הנוכחי, 
הרביעי במספר, ממשיך במסורת זו, אך המנוע 
הועבר למיקום אחורי יותר ומכסים מאלומיניום 
לתא המנוע ותא המטען תורמים להפחתה של 
מומנט אינרצית הסבסוב. בשילוב עם מרכז כובד 
נמוך יותר, שהושג הודות להתקנה של תושבות 
המנוע והמושבים במיקום נמוך יותר, מתקבלות 
תגובה והתנהגות מסוג שנהגים חולמים עליהן. 
גורם חשוב נוסף שתורם לתחושת השליטה 
המושלמת ב-MX-5 הוא תנוחת הנהיגה: הנהג 
יושב קרוב יותר לקו של מרכז המכונית, בעוד 
שהדוושות, אמצעי הבקרה, המדים והתצוגות 
מותקנים במיקום אופטימלי, על מנת לאפשר 
לנהג לשמור על תנוחת ישיבה טובה ונהיגה 
נוחה. בנוסף, החרטום הנמוך, המיקום של 
עמודי A שהוסטו לאחור והמשקוף העילי, הדק 
יותר, של השמשה הקדמית מעניקים ראות 
פנורמית, שמסייעת לנהג לשמור על מודעות 

מלאה ביחס לנעשה בסביבה ולהתנהגות של 
המכונית. המושבים עצמם מתאפיינים במבנה 
S-fit החדשני והארגונומי של מאזדה, וכוללים 
חומר חדש בצורת רשת ורפידות אוריתן 
במקום המבנה הרגיל של קפיצים 
מתכתיים ורפידות אוריתן. המבנה 
החדש מפחית הן את המשקל והן 
את העובי של המושבים, ובה בעת 
מעניק תמיכה ואחיזה מעולות 
בפניות. מהירה  בנהיגה 

טכנולוגיות SKYACTIV והניסיון שצברה מאזדה 
במשך שנים רבות ב"אסטרטגיית הגרם" 
אפשר לנו להפחית עד 100 ק"ג* ממשקלה 
של MX-5 הדור הרביעי. חלוקה אופטימלית 
של התפקודים, הצגת רכיבים קומפקטיים, 
חידושים מבניים ושימוש נרחב יותר באלומיניום 
נוספים סייעו למאזדה  ובחומרים קלים 
להגיע למבנה אופטימלי של המרכב, השלדה 
והמנוע. הודות לפיתוח נוסף של התפיסה 
של מרכב SKYACTIV, המבוסס על מסגרת 
רציפה, התאפשרה הפחתת המשקל במקביל 
להגברת הקשיחות. האמצעים שננקטו כוללים 
אופטימיזציה של המסגרת, שימוש בשטחי 
חתך גדולים יותר וקווים ישרים יותר עבור 
מסגרת הקורה הראשית הממוקמת גבוה, 
שימוש נרחב יותר בלוחות מפלדה בעלת חוזק 
מתיחה גבוה, וכן שילוב של השלדה והמרכב.

*בהשוואה בין דגמים עם מנוע 2.0 ליטר ותיבת הילוכים 
ידנית

הנאה מהנהיגה

פחות משקל, יותר ביצועיםלשפר את מכונית הספורט הקלאסית וקלת המשקל



הנאה מהנהיגה

טכנולוגיית 

שלדת SKYACTIV, אשר תוכננה על מנת לספק 
את האחדות הנודעת של מאזדה בין המכונית 
לנהג ברמה גבוהה עוד יותר, נולדה לאחר תכנון 
מחודש ומקיף של המאפיינים הבסיסיים של 
מערכות המתלה וההיגוי, מתוך שאיפה כפולה: 
להפחית את המשקל ולהציע קשיחות מעולה. 
בעוד ש-MX-5 ממשיכה לעשות שימוש במתלים 
באותה תצורה כמו בדגם הקודם - מתלה קדמי 
בעל זרועות בקרה כפולות ומתלה אחורי מרובה 
חיבורים - הרי שהמתלים תוכננו מחדש במלואם 
 ,SKYACTIV על מנת להתאים אותם לשלדת 
להשיג גאומטריה אופטימלית וליצור מערכת 
מתלים שמציעה רמות גבוהות יותר של יציבות 
ושליטה בפניות. בנוסף, המערכת של הגה כוח 
חשמלי בעל סבבת כפולה מציעה מאפייני היגוי 
קשיחים מאוד ומספקת משוב ישיר מפני הדרך.

SKYACTIV-G 2.0L, בעל הזרקה  מנוע הבנזין 
ישירה ויעילות גבוהה, הוא כרטיס הכניסה 
שלך לעולם של נהיגה מלהיבה וידידותית 
לסביבה בעת ובעונה אחת. מלבד העובדה 
שמנוע זה מציב אמות מידה חדשות לחיסכון 
בדלק ובקרת מזהמים, הוא גם משפר בפועל 
את ביצועי ה"זום-זום" שהופכים את מאזדה 
לחביבת הנהגים ברחבי העולם. לשם כך פיתחו 
מהנדסי מאזדה מערך מקיף של פריצות דרך 
טכנולוגיות - ובכלל זה מערכת פליטה 4-2-1, 
פתחי יניקה גבוהים הגורמים לערבול אנכי, 
בוכנות בעלות שקע חדשני ומזרקים מרובי 
חרירים - על מנת להשיג יחס דחיסה יוצא 
דופן של 13.0:1 תוך ריסון הנקישות הנגרמות 
בדרך כלל על-ידי יחס דחיסה גבוה כל כך. כדי 
להשיג יישום מושלם של הטכנולוגיות האלה 
תוך התאמה של מנוע SKYACTIV-G 2.0L למכונית 

ספורט בתצורה של מנוע קדמי והנעה אחורית, 
נדרשו שינויים מקיפים בתכנון של המנוע עצמו 
ושל מערכות היניקה והפליטה. פריצות הדרך 
הטכנולוגיות שיושמו במנוע מאפשרות יחדיו 
להשיג הפחתה משמעותית במשקל, לצד 
שיפור מדהים בחיסכון בדלק. מבחינת הנהג, 
המשמעות היא תגובה ליניארית וביצועים מלאי 
חיים בטווח רחב של מומנט, וכן נהיגה יום יומית 
מהנה הודות לשפע המומנט הזמין בסל"ד 
נמוך ובינוני - וכמובן, צליל נעים של המנוע.

תיבת ההילוכים הידנית SKYACTIV-MT, בעלת 
שישה הילוכים, פותחה על מנת להציע אותו 
שילוב קליל וחיובי, ממנו נהנו הנהגים בדורות 
MX-5, למערך נרחב יותר של  הקודמים של 
מכוניות מאזדה. היעד הושג הודות לתכנון מלא 
מחדש של מנגנון השילוב הפנימי - לפעולה 
יעילה יותר וחיכוך מינימלי. ב-MX-5 נבדק 
התכנון בקפדנות על מנת להתאים לתצורה 
של מנוע קדמי והנעה אחורית ולהשיג הפעלה 
חדה, "בדיוק במידה הנכונה", ותחושה חיובית 
כאשר הידית "נשאבת" אל ההילוך הרצוי. בנוסף, 
אימוץ של הילוך שישי בעל יחס העברה ישיר 
יותר. תורם למבנה פשוט, קל וקומפקטי 

שלדת     תיבת הילוכים     מנוע     

הספק מרבי:
160 כ"ס / 6,000 סל"ד

מומנט מרבי:
20.39 ק"ג-מ' / 4,600 סל"ד

מערכת 
פליטה 
4-2-1

בוכנות בעלות 
שקע חדשני

היעד היה הפחתת המשקל יחד עם ביצועי 
בטיחות טובים יותר וקשיחות מוגדלת. הוא 
וחומרים  הושג על-ידי תכנון הנדסי חכם 
ומבנים אופטימליים. באמצעות יישום כל הידע 
 ,SKYACTIV שנצבר עד כה בפיתוח טכנולוגיות
 SKYACTIV הצליחו מהנדסי מאזדה ליצור מרכב
שהותאם במיוחד למכונית ספורט פתוחה 
וקלת משקל. התפיסה הבסיסית גרסה שימוש 
בקורות ישרות ובמסגרת רציפה בכל מקום 
אפשרי, על מנת ליצור מבנה שהמקטעים 
הנפרדים שלו מתפקדים בהרמוניה מושלמת. 
בנוסף, שימוש נרחב באלומיניום ובפלדה 
בעלת חוזק מתיחה גבוה אפשר להשיג הן 
בטיחות והן קשיחות מעולה, על מנת ליצור 
מרכב קל משקל, בעל גג נפתח, שערוך להגיב 
הנהג. של  פקודה  לכל  אידיאלית  בצורה 

מרכב    

טכנולוגיות חדשניות נוספות 

מערכת   

i-Stop של מאזדה להדממת המנוע  מערכת 
בסיבובי סרק מדוממת את המנוע באופן 
אוטומטי כשאתה מגיע למצב של עצירה 
מוחלטת אחרי בלימה, וחוסכת את הדלק 
המתבזבז כשאתה עומד בפקק תנועה או 
ברמזור, על מנת לשפר את צריכת הדלק 
בשיעור של עד 5%. כשמרפים מדוושת הבלם 
מוזרק שוב הדלק ישירות לצילינדרים על מנת 
להתניע את המנוע באופן מידי כמעט - תוך 
0.5 שנייה בלבד. מלבד זאת, מאחר ומערכת 
i-stop משתמשת באנרגיית הבעירה במקום 
במתנע, ההתנעות מהירות וחלקות יותר. 

במסגרת התהליך של הבלימה הרגנרטיבית, 
האנרגיה הקינטית שנוצרת כאשר המכונית 
מאטה משמשת להפקת חשמל. על מנת 
שהתהליך יהיה יעיל יותר, פיתחה מאזדה 
את מערכת i-ELOOP לבלימה רגנרטיבית אשר 
תורמת להפחתת ההפקה של האנרגיה על ידי 
האלטרנטור, ובכך מצמצמת את צריכת הדלק. 
מערכת i-ELOOP לוכדת את האנרגיה שאובדת 
בהאטה ומאחסנת אותה ככוח חשמלי ברכיב 
EDLC) Electric Double Layer Capacitor( חדשני בעל 
קיבולת גבוהה. ברגע שמרפים מדוושת ההאצה, 
מניע המומנט של התנועה קדימה של מאזדה 
MX-5 את האלטרנטור ומתחילה הטעינה של 
רכיב EDLC, אשר מגיע לטעינה מלאה תוך 7 
עד 10 שניות. לאחר מכן, כאשר שבים ולוחצים 
על דוושת ההאצה, משמש החשמל שאוחסן 

לאספקת אנרגיה לציוד החשמלי של המכונית. 
זו אנרגיה שהופקה ללא עלות כמעט! רכיב 
EDLC יכול לשרוד מספר בלתי מוגבל כמעט 
עם  ובשילוב  טעינה-פריקה,  מחזורי  של 
מערכת i-Stop, יכולה צריכת הדלק להשתפר 
בשיעור של עד 10%, על פי מדידות של מאזדה.

מערכת     





 

הנאה מהנהיגה

ביצועים גבוהים ובטיחות מרבית

תפיסת הבטיחות של מאזדה, אשר מנחה את 
המחקר והפיתוח של כל טכנולוגיות הבטיחות 
שלנו, מבוססת על הבנת הנהג, הערכה של 
יכולותיו ומתן אמון בו. כדי לנהוג בבטחה חייבים 
לזהות סכנות פוטנציאליות, להפעיל שיקול 
דעת ולנהוג במכונית בצורה הולמת. במאזדה 
שואפים לתמוך בתפקודים החיוניים האלה 
על מנת שהנהגים יוכלו לנהוג בבטחה וליהנות 
משקט נפשי, למרות השינויים בתנאי הנהיגה. 
בנוסף לראות מעולה לכל עבר ממושב הנהג, 
התנהגות נוסכת ביטחון ותגובה צפויה, מצוידת 
MX-5 באמצעים לבטיחות אקטיבית אשר כוללים 
טכנולוגיות לבקרת המכונית דוגמת מערכות 

לבקרת יציבות דינמית (DSC( ובקרת אחיזה 
(TCS(. האמצעים לבטיחות פסיבית כוללים 
גרסה של מרכב SKYACTIV של מאזדה, בעל 
החוזק הגבוה, אשר פותח מחדש במיוחד עבור 
מכונית עם מנוע קדמי, הנעה אחורית וגג נפתח. 
למרות החרטום הקצר והנמוך שלה, מציעה 
ה- MX-5 הגנה ברמה גבוהה על הולכי רגל.

טכנולוגיות לבקרת המכונית
DSC הפעולה של מערכת 

ללא מערכת DSC )תת 
היגוי כתוצאה מהחלקה 

של הגלגלים הקדמיים(

ללא מערכת DSC )היגוי 
יתר כתוצאה מהחלקה 
של הגלגלים האחוריים(

כריות אוויר 

הגנה על הולכי רגל

המאזדה MX-5 מצוידת בכריות אוויר קדמיות 
לנהג ולנוסע. כריות אוויר צדיות עם תא להגנת 
הראש מסייעות להגן על ראשי הנוסעים מפני 
פציעה כתוצאה מפגיעה בקיר או בעמוד 
במקרה של התנגשות, גם כאשר הגג פתוח.

MX-5 מצוידת במגוון רחב של טכנולוגיות 
לבקרת המכונית אשר מיועדות להבטיח לנהג 
שליטה מלאה ולהעניק בטיחות לנוסעים. 
TCS מסייעת למנוע תת  DSC עם  מערכת 
היגוי או היגוי יתר ולבקר את יציבותה של 
המכונית בפניות בדרכים חלקלקות, בעוד 
שהמערכת למניעת נעילת גלגלים בכל ארבעת 
(4W-ABS( מונעת נעילת גלגלים  הגלגלים 
ומבטיחה יכולת תמרון בעת בלימת חירום.

המכסה האקטיבי של תא המנוע משתחרר באופן
מידי כאשר צפויה פגיעה בהולך רגל, על 
תא  מכסה  בין  בטיחותי  חלל  ליצור  מנת 
המנוע לבין חלקים קשיחים בתא המנוע. 
תא  מכסה  של  הפנימי  המבנה  בעת,  בה 
כוחות ההולם. ביעילות את  המנוע סופג 

DSC עם

הבטיחות הפרו-אקטיבית של מאזדה 

סיכון 
לתאונה

סיוע בהגנה על יושבי הרכב והולכי רגל 
במקרה של תאונה.

סיוע במניעת תאונה או הפחתת 
חומרתה כשהנהג אינו מסוגל להפעיל 

את הרכב בעצמו בצורה בטוחה.

מתן התרעות סכנה כדי לסייע לנהג 
להימנע מסכנות ולחזור לפעולה בטוחה 

של הרכב.

הגדלה מרבית של מגוון התנאים שבהם 
הנהג יכול לנהוג בבטיחות ובנוחיות.

הפחתת פציעות

הפחתת תאונות

תאונה 
מתרחשת

גבוה

נמוך

טכנולוגיות הבטיחות של מאזדה שואפות להעניק:

התאונה היא 
בלתי נמנעת

סכנת תאונה גוברת

סיכון נמוך לתאונה
)הפעלה בטוחה של הרכב(



 

ממשק אדם-מכונה וקישוריות

מבטיחה שתישאר מרוכז, מציגה את התמונה המלאה

MZD CONNECT, אמת המידה של מערכות 
קישוריות ברכב

נהיגה מחייבת ריכוז מלא – בכל התנאים. וזה 
נכון במיוחד בנהיגה ספורטיבית. במכוניות 
המודרניות קשה לשמור על ריכוז, מפני 
שהן מספקות כל העת מידע: התראות 
על סכנות, מידע בידור ממערכת השמע 
וממגוון מקורות נוספים, הקראה של הודעות 
SMS, והרשימה עוד ארוכה. המפתח טמון 
באופן שבו מוצג המידע. זו הסיבה לתכנון 
הייחודי של  ממשק אדם-מכונה (HMI( של 
תוכננה   MX-5 מאזדה, וסביבת הנהג של 
מהיסוד להציג מידע באופן שמסייע לך 
להמשיך ולהתמקד בכביש ובנהיגה בטוחה.

חיוני  לחלק  הפכה  לאינטרנט  הקישוריות 
מחיי היומיום, גם בשעת הנסיעה במכונית. 
 MZD CONNECT מאזדה פיתחה את מערכת 
כדי להעניק קישוריות מגוונת תוך שיפור נוסף 

הערה: מאפייני MZD CONNECT הזמינים עשויים להשתנות 
בהתאם לסוג הסמארטפון המקושר וסביבת ההפעלה שלו. 

ממשק אדם-מכונה )HMI( מחזית הטכנולוגיה
כמות המידע המוצג לפניך בעת הנהיגה 
 ,MZD CONNECT ,ממשיכה לגדול. לדוגמה
גישה  ברכב, מציעה  מערכת קישוריות 
לאינטרנט ולשירותים המתקדמים ביותר 
באמצעות סמארטפון. לכן, כדי להציג לך 
את הגל הגואה הזה של מידע מבלי לפגוע 
בבטיחות, העניקה מאזדה לסביבת הנהג 
עיצוב חדש של ממשק אדם-מכונה כדי למנוע 
בלבול בקבלת החלטות, למזער את תנועות 
העיניים של הנהג ולהפחית עומס פיזי.

י  לשנ מחולקת  עצמה  הנהג  סביבת 
והשני  בנהיגה  ממוקד  האחד  חלקים, 
ממוקד במידע ובידור, ותצוגות הנתונים 

MZD CONNECT מציעה מגוון  של הבטיחות. 
עצום של אפשרויות בידור ומידע מהאינטרנט 
כשהיא   ,Aha ™ ית  אפליקצי באמצעות 
.Bluetooth® מחוברת לסמארטפון באמצעות
מאפיין השמע של המערכת מאפשר בחירה 
 ,AM/FM מתוך מקורות מוזיקה שונים, כולל רדיו
תקליטורים ונגני מדיה ניידים, ורדיו אינטרנט 
באמצעות אפליקציית Aha. מאפיין התקשורת 
SMS בקול )לא תומך בשפה  מקריא הודעות 
העברית(, כמו גם שירותי רשת חברתית אחרים 
באינטרנט )כגון טוויטר ופייסבוק(, הזמינים 
באמצעות Aha. ניתן לעדכן בקלות את תכנת 
המערכת, כדי להעניק כל העת גישה לשירותים 
המתקדמים ביותר מבלי להחליף רכיבי חומרה.

ליעד  בהתאם  הן  אזור  בכל  והבקרות 
שלו. ההפרדה הפיזית בין ממשקים אלה 
מעודדת זיהוי קל יותר והפעלה חלקה יותר. 
פעולות שנעשות לעתים תכופות מבוקרות 
גלגל  על  המותקנים  מתגים  באמצעות 
ההגה, מבלי להסיר את הידיים מההגה.

 MZD מידע לגבי תפקודי השמע והתקשורת של
CONNECT מוצג בצג המרכזי בגודל 7 אינץ', 
אשר מתאפיין בגרפיקה שתוכננה לקריאה 
 MZD מידית. הפעולות הרב-שלביות של 
CONNECT מבוקרות בצורה מהירה ומדויקת 
על ידי כפתור הפיקוד הראשי הממוקם בשידה 
המרכזית, במיקום הטבעי עבור יד הנהג.



)Soul Red Metallic( אדום עשיר
TAKUMI-NURI Soul Red Metallic פותח במסגרת טכנולוגיית הצביעה הייחודית של מאזדה,  הצבע 
)TAKUMI: רב אמן, NURI: צביעה(. טכנולוגיה זו משיגה שילוב חסר תקדים של צבע, דגשים, צללים ועומק 
כדי להדגיש את צורת המרכב הדינאמית של עיצוב KODO, ומסמלת את התשוקה של מאזדה לגלם את 

הנאת הנהיגה בסגנון "זום-זום". 

הרכב שכבות הצבע

שכבה שקופה

מרכב

ציפוי שקוף
פיגמנט אדום עשיר בצבע 

שכבות בסיס צבועות
שבבי אלומיניום

בעלי בהירות גבוהה 
ציפוי מחזיר אור 

* צבע בתוספת תשלום

נוחות ושימושיותמגוון צבעים וריפוד

 ,LED פנסים ראשיים בטכנולוגיית 
אשר כוללים ארבעה פנסים, מפגינים 
את הנוכחות של מותג מאזדה בדרך 
שלהם,  העיצוב  ובלילה.  ביום   -
שמזכיר עיניים, מעניק ל-MX-5 מראה 
חיים, של עצמה שממתינה  מלא 

להשתחרר מהרסן.

את שני מחזיקי הספלים הנשלפים 
אפשר להתקין בחלק הקדמי של 
שידת הרצפה )בצד הנוסע( או באחד 
משני המקומות המתאימים מאחור, 
על מנת לאפשר הצבה שלהם לפי 
הצורך מבלי להפריע להפעלה של 

מוט ההילוכים.

למרות השלוחה האחורית הקצרה, 
כך  יותר,  ורחב  תא המטען ארוך 
שהמקום הזמין שימושי מאוד. לתא 
המטען הגמיש אפשר להכניס שני 
תיקי נסיעה קשיחים, כל אחד מהם 
בגודל של 54 ס"מ X 40 ס"מ X 20 ס"מ.

הגג הרך קל יותר ומשכך רעשים 
ורעידות בצורה יעילה יותר. בנוסף, 
נדרש פחות מאמץ כדי לפתוח את 
יושבים  ולסגור אותו כאשר  הגג 
במושב, על מנת שניתן יהיה ליהנות 
מנהיגה באוויר הפתוח ללא טרדות.

אמצעים מקיפים לבקרה של זרימת 
האוויר מצמצמים למינימום משבי 
רק  ומאפשרים  נעימים  לא  רוח 
למשבים נעימים של רוח קלה להגיע 
אל הזרועות והחזה של הנוסעים על 
מנת להבטיח מיצוי מלא של ההנאה 

מנהיגה עם גג פתוח.

הפנסים  של  האיקוני  העיצוב 
האחוריים, דמוי האות U, עם אורות 
אחוריים עגולים, הוא מחווה למראה 
החלק האחורי של הדורות הקודמים 

.MX-5 של

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

2 רמקולים ייחודיים הנטועים במשענת 
הראש של הנהג מאפשרים לך ליהנות 
ממוזיקה ולהאזין בצורה מיטבית 
לדיבורית הרכב גם במהלך נהיגה עם 

הגג פתוח.

המחוגים האנלוגיים הגדולים של 
מד הסל"ד ומד המהירות הם בעלי 
חיווי אפס אנכי, על מנת להדגיש 
את ההבדלים בין מנוחה לאקשן, וגם 
לרמוז על חרב של מאסטר סייף יפני 

שעומד לתקוף.

המערכת לבקרת אקלים מגבירה 
עוד יותר את הנוחות, למרות שהיא 
קלה וקומפקטית יותר. מיזוג האוויר 
ספיקת  את  מווסת  האוטומטי 
האוויר ואת אופן הפעולה על מנת 
להבטיח נסיעה נוחה עם גג פתוח 

בכל עונות השנה.

)41V( *אדום עשיר )47A( לבן ֶקָרִמי )42B( כחול רפלקס

)41W( שחור סילון )42A( אפור מטאור )34K( לבן פנינה

)A4D( לבן ארקטי

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.



צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל- 100 ק"מ* דגם

5.5 בינעירוני 9.2 עירוני Mazda MX-5
זיהום
מירבי

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

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

13

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

9
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לחגוג אתגרים, לחגוג נהיגה
ההיסטוריה של מאזדה נמשכת כבר מעל ל-90 שנה - היסטוריה של התמודדות חזיתית ונטולת מורא 
עם אתגרים והתגברות עליהם. בשנת 1931 הפכה מאזדה ליצרנית הראשונה של רכב תלת-אופני 
המיוצר כולו ביפן, וביססה את מעמדה כיצרנית המובילה ביפן של משאיות בעלות שלושה גלגלים, 
שהיו אמצעי התחבורה העיקרי לטווחים קצרים באותה תקופה. בסוף מלחמת העולם השנייה היה 
בסיסה של מאזדה בהירושימה הרוס לחלוטין, אולם מאזדה נענתה לאתגר השיקום ובאמצעות 

חדשנות ומסירות חידשה את הייצוא של משאיות תלת-גלגליות תוך ארבע שנים בלבד.
 

בשנת 1961 לקחה על עצמה מאזדה אתגר גדול נוסף: פיתוח ומסחור של מנוע וואנקל. התכנון 
הייחודי של מנוע בעירה פנימית זה הציב שפע של מכשולים טכנולוגיים, כולל פיתוח חומרים חדשים 
ושיפור הדיוק של טכנולוגיות העיבוד. מהנדסי מאזדה נרתמו שוב לאתגר, הביאו חשיבה חדשה

והצליחו במקום שאחרים נכשלו. התוצאה הייתה סדרה של מכוניות בעלות מנוע וואנקל, החל 
מהקוסמו ספורט המדהימה משנת 1967, שהיא כעת מכונית קלאסית נחשקת.

שנות ה-60 היו גם תקופת השיא של מכוניות הספורט קלות המשקל. אולם במהלך שנות ה-70, עקב 
ההחמרה המתמדת בתקני הבטיחות וזיהום האוויר, כמות המכוניות הללו ירדה פלאים.

מאזדה זיהתה שוב אתגר - להמציא מחדש את מכונית הספורט קלת המשקל כך שתעמוד בתקני 
הבטיחות ואיכות הסביבה החדשים תוך שמירה על אופי של הנאת נהיגה ייחודית.

בשנת 1989 הושקה המאזדה MX-5 פורצת הדרך, זכתה מיד להכרה וייצורה נמשך עד היום, כשהיא 
זוכה להיכנס לספר השיאים של גינס כמכונית הספורט הדו מושבית הנמכרת ביותר בעולם. 

הוכחה נוספת לכישורים הספורטיביים של מאזדה התקבלה בניצחון הכללי במרוץ הסיבולת
24 השעות של לה מאן בשנת 1991, עם ה-787B בעלת מנוע הוואנקל. זו הייתה הפעם הראשונה 
שיצרנית יפנית זכתה במרוץ יוקרתי זה, והיוותה הוכחה מרשימה לכך שאנחנו לא רק מתכוונים לנצח, 

אלא גם לעשות זאת עם הטכנולוגיה הייחודית שלנו.
במאזדה, בחרנו תמיד לצעוד בנתיבים שפילסנו בעצמנו, בדרך שלנו. במקום שאחרים רואים גבולות, 

אנחנו רואים רק אתגרים, כשאנו מייצרים מכוניות לאנשים שאוהבים לחגוג את הנהיגה. 1. מאזדה ייצרה את המכונית הראשונה שלה בשנת 1931, ולאחר 
מלחמת העולם השנייה הרחיבה בהתמדה את כושר הייצור של 

כלי רכב תלת-אופניים.
2. מהפיתוח ועד לייצור, מהנדסי מאזדה חולקים מסורת של עבודת 
צוות, והם מאוחדים ומקבלים השראה מהנחישות שלהם לייצר את 

המכוניות הטובות ביותר בעולם. 

3. מאזדה החלה את עבודת הפיתוח של מנועי הוואנקל בתחילת שנות הששים 
של המאה הקודמת, פרויקט שניצב בפני בעיות טכניות קשות.

4. בשנת 1967 היא הצליחה להתגבר על אתגרים טכניים אלה, והשיקה את 
 .Cosmo Sport-המכונית הראשונה בעולם עם מנוע וואנקל, ה

5. המאזדה MX-5 נולדה בשנת 1989 כמכונית ספורט קלת משקל טהורה. 
מעריצים נלהבים בכל רחבי העולם חגגו את יובל ה- 20 שלה בשנת 2009. 

6. ב-23 ביוני 1991 ניצחה המאזדה 787B עם מנוע הוואנקל את שאר העולם 
במרוץ הסיבולת היוקרתי ביותר בעולם המרוצים, מרוץ 24 השעות של לה מאן. 

7. אנו במאזדה מסתכלים על דברים בצורה אחרת, מכוונים גבוה יותר ובועטים 
במוסכמות. זה היה תמיד חלק מהליבה של התרבות התאגידית שלנו.


