MAZDA 6

ЧАС, ПРОВЕДЕНИЙ
ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ
Як зовні, так і всередині, Mazda6 пропонує
якість та вишуканість, піднесені на ще вищий
рівень. Вирізняйтесь на дорозі завдяки ретельно
продуманому, елегантному та витонченому
дизайну екстер’єру. Нові технології вдосконалюють
роботу силових агрегатів SKYACTIV, а динаміку
керування було покращено завдяки підвищеній
жорсткості кузова, перегляду систем кермування й
гальмування, вищій аеродинамічній ефективності
та зниженню шуму й вібрацій. В салоні на вас
чекають сидіння, оббиті шкірою Nappa*, натуральне
дерево*, оздоблення інноваційним мікроволокном
Ultrasuede®* та найсучасніші технології безпеки й
комунікацій*. Все це разом створює автомобіль,
проводити час у якому – одне задоволення.

* Оснащення залежить від комплектації.
® Знак для товарів і послуг, що належить відповідному власнику.

ДИЗАЙН

НОВИЙ РІВЕНЬ ВИТОНЧЕНОСТІ
Концепція «Зрілої елегантності» стала основою для розробки Mazda6. Спираючись
на філософію дизайну KODO-душа руху, ключові елементи екстер’єру автомобіля
були переглянуті та покращені, щоб створити динамічну, величну красу.
Дизайн кузова нової моделі ще більше підкреслює елегантність Mazda6. Від нової
решітки радіатора до нових світлодіодних фар, все сконструйовано для гармонійної
роботи й створення відчуття динамічного руху від передньої частини автомобіля
до задньої.
Mazda6 – рух, втілений у металі!

ПРЕМІАЛЬНА ЯКІСТЬ
Щойно опинившись на водійському сидінні, ви відразу відчуєте атмосферу елегантності, яку створює високоякісна оздоба.
Вентильовані* передні сидіння, оббиті вишуканою шкірою Nappa*, забезпечують новий рівень розкоші, а відчуття повного
єднання з автомобілем поглиблюється завдяки стильній панелі приладів з кольоровим 7” TFT дисплеєм*. Користуючись своїми
мобільними пристроями за допомогою кольорового сенсорного TFT монітора 8” інноваційної мультимедійної системи
MZD Connect ®, ви відчуватимете ще й зв’язок зі світом навколо себе.

* Оснащення залежить від комплектації.
® Знак для товарів і послуг, що належить відповідному власнику.

НАСОЛОДІТЬСЯ РОЗКІШШЮ
Повністю оновлений інтер’єр кабіни Mazda6 пропонує новий стандарт Mazda у
оздобленні салону високоякісними матеріалами. Набір оздоблення салону тепер
включає в себе оббивку сидінь шкірою Nappa*, облицювання елементів інтер’єру
японським ясенем*, оздоблення карт дверей та панелі приладів інноваційним
мікроволокном Ultrasuede®* та унікальну комбінацію кольорів. 8-дюймовий
центральний дисплей – це перший дисплей такого розміру, встановлений на Mazda6.
Витончена краса та тактильна приємність нових рис салону Mazda6 додає нового
рівня зрілості й елегантності цій флагманській моделі.
Перевезення багажу теж взято до уваги. Mazda6 пропонує складання задніх сидінь у
пропорції 60/40, збільшуючи об’єм багажника для габаритних речей.

* Оснащення залежить від комплектації.
® Знак для товарів і послуг, що належить відповідному власнику.

ТЕХНОЛОГІЇ

ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО НАДИХАЮТЬ
Найсвіжіші технології Mazda6 створені не лише гарантувати
вам безпеку – вони створені надихати. Кольоровий проекційний
дисплей* дозволяє зосереджуватися на дорозі, проектуючи
важливі дані – поточну швидкість, вказівки навігатора* та дані про
обмеження швидкісного режиму – просто на лобове скло. Топова
комплектація також пропонує 7-дюймовий кольоровий TFT дисплей*,
розміщений в центральній частині щитка приладів, роблячи доступ
до інформації винятково легким.

* Оснащення залежить від комплектації.

РОЗВАГИ ОДНИМ ДОТИКОМ
Система MZD Connect ® з підтримкою додатків
Apple CarPlay ® та Android Auto® робить доступ
до інформації та розваг максимально легким і
зручним. До її опцій входить аудіо, користування
телефоном за допомогою голосових команд,
навігатор* і т.д. І всім цим дуже просто
користуватися завдяки мультифункціональному
перемикачу HMI та повноколірному TFT дисплею 8”.
Пасажири ж другого ряду мають змогу
заряджати свої пристрої, застосовуючи подвійні
USB-порти.

* Оснащення залежить від комплектації.
® Знак для товарів і послуг, що належить відповідному власнику.

ЗАДЛЯ ЗАХВАТУ ВІД РУХУ

Mazda6 пропонує не тільки динаміку, від якої захоплює дух,
але також і виняткові показники економії пального.
Не важливо, який двигун ви обираєте для себе: 2.0-літровий
бензиновий SKYACTIV-G потужністю 165 к.с., або 2.5-літровий
бензиновий двигун SKYACTIV-G потужністю 194.к.с., – економія
пального та миттєве прискорення забезпечено.
Mazda6 також оснащена
системою рекуперації енергії
i-ELOOP, яка збирає відновлену
енергію гальмування в
конденсаторі, а коли це потрібно
застосовує її для живлення
систем автомобіля, щоб знизити
споживання пального. Система
i-ELOOP доступна на двигунах
SKYACTIV-G об’ємом 2.5 л.

ПОТУЖНІСТЬ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ
Останні вдосконалення комплексу технологій SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS
забезпечують відчуття абсолютного контролю та єднання з вашим
автомобілем, що ми у Mazda називаємо Jinba Ittai. Реакція Mazda6 на дії водія
щодо прискорення, кермування та гальмування є максимально чіткою.
Інноваційна система G-Vectoring Control суттєво
підвищує керованість автомобіля при русі в
поворотах та на слизькій дорозі та робить
рух набагато безпечнішим навіть для водіївпочатківців. Короткостроково регулюючи
крутний момент двигуна у відповідь на
рухи керма, вона забезпечує контроль
над прискоренням та оптимізує
навантаження на кожне колесо,
отримуючи при цьому високі
результати в керованості та
стійкості автомобіля.
SKYACTIV-CHASSIS
Кожен компонент шасі
було вдосконалено, щоб
створити неперевершене
відчуття «єдності» між
автомобілем та водієм. Для
забезпечення маневреності
та комфорту під час їзди
в шасі поєднано жорсткі
підшипники та ретельно
оптимізовану геометрію. І
передня, й задня поперечні
балки покращують
жорсткість та знижують
загальну вагу автомобіля
завдяки інноваційному
методу зварювання.

БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН
SKYACTIV-G 2.0 Л

БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН
SKYACTIV-G 2.5 Л

Двигун SKYACTIV-G 2.0
характеризується наявністю
високопотужних каналів
впуску повітря, підвищеним
тиском розпилення
пального і новоствореними
розпилювачами на
паливних форсунках,
новою формою поршнів
і їхніх спідниць, клапаном
управління температурою
охолодження, який
підвищує ефективність
нагрівання двигуна у
режимі більш ощадливого
споживання пального,
а також асиметричними
маслознімними кільцями.
Як результат, крутний
момент на низьких обертах
підвищився на 6.2%, при
цьому рівень екологічності
вихлопних газів настільки
низький, що двигун легко
проходить випробування
за новими процедурами
перевірки WLTP/RDE, без
необхідності встановлювати
будь-які додаткові фільтри
твердих часточок.

Цей двигун із передовою
системою внутрішнього
згорання досягає вищих
характеристик роботи,
споживаючи менше
пального. Оптимізація
впускних каналів, нові
поршневі кільця, новий
контур охолодження,
перероблені форсунки,
підвищений тиск
упорскування палива
та функція деактивації
циліндра сприяють
ефективнішому згоранню
пального, при цьому
підвищуючи потужність,
знижуючи рівень шкідливих
викидів та скорочуючи
споживання пального під час
руху на постійній швидкості
від 40 до 80 км/год. Значні
зниження внутрішнього
тертя вивільняють
додаткову потужність. Цей
2.5-літровий 4-циліндровий
двигун забезпечує 143 кВт
потужності та 258 Нм
крутного моменту,
споживаючи лише 8.8 літрів**
пального на 100 км у місті.

АВТОМАТИЧНА
ТРАНСМІСІЯ
SKYACTIV-DRIVE
Ми об’єднали найкращі риси
традиційної автоматичної,
безступінчастої трансмісії
та трансмісії з подвійним
зчепленням. Ця трансмісія
співпрацює безпосередньо
з двигуном в ширшому
спектрі, ніж інші автоматичні
трансмісії, забезпечуючи
відчуття, схоже на
користування механічною
передачею. Перемикання
відбувається швидко, точно
й плавно на всіх шістьох
ступенях.

i-ELOOP*
Mazda6 оснащена системою
рекуперації енергії під
назвою i-ELOOP. Під час
зниження швидкості
вона збирає енергію
гальмування в конденсатор.
Згодом ця енергія живить
такі електричні системи
автомобіля, як кліматконтроль, аудіо, фари
та керування двигуном,
скорочуючи споживання
пального за умов
щоденного руху, коли
співпрацює з системою
i-stop. А інтелектуальна
система i-stop підвищує
економію пального шляхом
вимкнення двигуна, коли
автомобіль зупинено, при
цьому сприяючи швидкому
й плавному запуску.

* С
 тандартне обладнання для Mazda6 з двигуном SKYACTIV-G 2.5
** Інформація щодо норм витрат пального ґрунтується на результатах випробувань, які документально оформлені затвердженням типу за Правилами ЄЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколами випробувань або
звітами про випробовування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle) та WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнятись
від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистриб’ютора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання
та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.

БЕЗПЕКА

ЗАВЖДИ НА КРОК ПОПЕРЕДУ З I-ACTIVSENSE
Коли автомобіль — це затишний куточок у метушливому світі, керувати куди приємніше. Mazda6
пропонує широкий набір технологій активної та пасивної безпеки i-ACTIVSENSE, які застосовують
лазери, камеру та радар, щоб допомогти водієві краще орієнтуватися в просторі навколо себе та
вчасно помічати перешкоди на дорозі. Крім того, нова Mazda6 обладнана системою адаптивного
круїз-контролю*, що тепер здатний виявляти автомобілі попереду на всіх швидкостях.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
«СЛІПИХ ЗОН» (BSM)*
Передова система контролю «сліпих»
зон застосовує радіолокаційні
сенсори, щоб виявити об’єкти у
«сліпих» зонах ліворуч і праворуч, а
тоді застерігає водія за допомогою
світлового індикатора у дзеркалі
з відповідного боку. Якщо водій
вмикає сигнал зміни смуги руху,
коли на ній є перешкода, індикатор
починає блимати та лунає звукове
попередження.

* Оснащення залежить від комплектації.

СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО
ГАЛЬМУВАННЯ В МІСТІ З
ФУНКЦІЄЮ РОЗПІЗНАВАННЯ
ПІШОХОДІВ (ADVANCED SCBS) *
Під час руху в місті трапляються
неочікувані небезпечні ситуації та
перешкоди. Щоб допомогти уникнути
зіткнення чи зменшити тяжкість
його наслідків, Mazda6 оснащена
системою Advanced SCBS. Коли
автомобіль рухається зі швидкістю
4-80 км/год, ця інтуїтивна система
виявляє перешкоди попереду і готує
автомобіль, пересуваючи гальмівні
колодки ближче до дисків. Якщо водій
не вживає ніяких заходів, система
автоматично застосовує гальма.
Система Advances SCBS також працює
під час руху назад на швидкості
2-8 км/год.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО
ПОПЕРЕЧНИЙ РУХ ЗЗАДУ
(RCTA)*
Якщо під час руху заднім ходом RCTA
виявляє автомобіль, що наближається
збоку, вона попереджає про це водія
за допомогою звукового сигналу,
а також світлового індикатора в
боковому дзеркалі та на екрані
дисплея в центральній консолі.

АДАПТИВНІ СВІТЛОДІОДНІ
ФАРИ (ALH) *
Вдосконалена система ALH завдяки
використанню спрямованої вперед
камери має три унікальні функції:
противідблискове дальнє світло,
широкодіапазонне ближнє світло
та режим освітлення під час руху
автострадою.

АДАПТИВНИЙ КРУЇЗКОНТРОЛЬ З ФУНКЦІЄЮ
STOP&GO *

СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРО ВИЇЗД З ПОЛОСИ РУХУ
(LDWS)*

Адаптивний круїз-контроль
автоматично регулює швидкість
автомобіля, щоб утримувати безпечну
відстань до машини попереду.
Він здатний повністю зупинити
автомобіль у заторі й завести знову,
коли потік машин починає рухатися
(якщо зупинка триває менше 3
секунд). Якщо повна зупинка триває
більше 3 секунд, водій має сам
натиснути на педаль акселератора.

Система LDWS надає звукові та
візуальні попередження, коли
автомобіль перебуває на межі
ненавмисного виїзду за межі своєї
смуги під час руху на швидкості від
60 км/год. Застосовуючи камеру,
встановлену на вітровому склі, щоб
слідкувати за дорожньою розміткою,
Система LDWS надає звукове
попередження, якщо автомобіль
перетинає межі полоси руху.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВТОМИ
ВОДІЯ — DAA*
Ця система застосовує таку
інформацію, як кут повороту керма,
поточна швидкість автомобіля та
дані зі спрямованої вперед камери,
щоб зважити стан водія та допомогти
уникнути аварії, спричиненої втомою
та зниженою уважністю. Ця система
слідкує за поточною поведінкою водія
та порівнює її зі збереженими даними,
і пропонує влаштувати перепочинок,
коли помічає вагому відмінність.
Система активується при швидкісті
понад 65 км/год.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
ПОЛОЖЕННЯ АВТО ЩОДО
ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ (LKA)*
Спрямована вперед камера зчитує
дорожню розмітку і допомагає водієві
утримувати автомобіль у смузі руху.
Система LKA також попереджає водія
за допомогою вібрування керма
та звукового сигналу коли помічає
небезпеку непередбаченого виїзду
зі смуги руху. У разі відсутності
дій збоку водія, сама втручається
у рульову систему, «підкручуючи»
кермо таким чином, щоб автомобіль
залишався у своїй полосі руху. Коли
система визначає, що зміна смуги
руху навмисна (ввімкнений сигнал
повороту і т.д.), допомога в керуванні
вимикається і ніякі попередження
не надаються. Система оперує на
швидкостях приблизно від 60 км/год.

ОСНАЩЕННЯ, ОЗДОБЛЕННЯ
ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

SOUL RED CRYSTAL

MACHINE GRAY

TITANIUM FLASH

SONIC SILVER

SNOWFLAKE WHITE PEARL

DEEP CRYSTAL BLUE

JET BLACK

BLUE REFLEX

ЧОРНА ТКАНИНА

ЧОРНА КОМБІНОВАНА ШКІРА

ЕКСКЛЮЗИВНА ШКІРА NAPPA КОРИЧНЕВОГО КОЛЬОРУ

ЕКСКЛЮЗИВНА ШКІРА NAPPA БІЛОГО КОЛЬОРУ

ЛЕГКОСПЛАВНІ 225 / 55 R17

ЛЕГКОСПЛАВНІ 215 / 45 R19

ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУЗОВ
ТРАНСМІСІЯ

ВИРОБНИК: «МАЗДА МОТОР КОРПОРЕЙШН», ЯПОНІЯ

СЕДАН

СЕДАН

СЕДАН

6 МТ

6 АТ

6 АТ

ДВИГУН

КУЗОВ
ТРАНСМІСІЯ

СЕДАН

СЕДАН

СЕДАН

6 МТ

6 АТ

6 АТ

ВИТРАТА ПАЛЬНОГО, л/100км
2.0 / 1 998

2.0 / 1 998

2.5 / 2 488

МІСТО (NEDC)

8.2

7.3

8.8

МАКС. ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА,
кВт / об.хв (к.с.)

121 / 6 000
(165)

121 / 6 000
(165)

143 / 6 000
(194)

ТРАСА (NEDC)

5.5

5.4

5.4

МАКС. КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм / об.хв

213 / 4 000

213 / 4 000

258 / 4 000

13.0 : 1

ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ

EURO 6 D TEMP

ВИКИДИ CO2 (г/км) КОМБІНОВАНИЙ
ЦИКЛ
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ

148

141

6.5

6.2

6.7

СЕРЕДНЯ ФАЗА ШВИДКОСТІ (WLTP)

6.8

7.0

7.4

62

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛЬНОГО

ІНЖЕКТОРНА З БЕЗПОСЕРЕДНІМ ВПОРСКУВАННЯМ

ЦИЛІНДРІВ / КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, шт

КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)

ОБ’ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, л

153

ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування
дзеркал / з урахуванням дзеркал)

4/4

ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

НЕ НИЖЧЕ А-95

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА

ТРАНСМІСІЯ

СЕДАН

СЕДАН

СЕДАН

6 МТ

6 АТ

6 АТ

ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм

РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л. / куб.см

СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ

КУЗОВ

4 870
1 840 / 2 090

4 870
1 840 / 2 090

4 870
1 840 / 2 090

975

975

975

ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ
СИДІНЬ

942

942

942

ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ
СИДІНЬ

1 420

1 420

1 420

ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ
СИДІНЬ

1 400

1 400

1 400

ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ,
(від арки до арки)
ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л

СЕДАН

СЕДАН

СЕДАН

6 МТ

6 АТ

6 АТ

СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ

1 530

1 556

1 607

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА

2 005

2 046

2 095

НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ

1 046

1 083

1 129

НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ

1 059

1 063

1 066

ТРАНСМІСІЯ
МАСА, кг

ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ
СИДІНЬ

ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ,
(зі складеними спинками задніх сидінь /
з розкладеними)

КУЗОВ

1 190 / 1 961

1 190 / 1 961

1 190 / 1 961

1 000

1 000

1 000

480

480

480

МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ
НЕ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ

680

МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ
ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахил 8%)

1 700

МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ
ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахил 12%)

1 500

ШАСІ
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА

МАКФЕРСОН

ВИСОТА

1 450

1 450

1 450

2 830

2 830

2 830

165

165

165

5.6 / 6.0

5.6 / 6.0

5.6 / 6.0

КОЛІЯ ПЕРЕДНЯ

1 585

1 585

1 595

ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ДИСКІВ, мм

297

КОЛІЯ ЗАДНЯ

1 575

1 575

1 585

ДІАМЕТР ЗАДНІХ ДИСКІВ, мм

278

КОЄФІЦІЄНТ ЛОБОВОГО ОПОРУ, Сх

0.295

0.295

0.295

ДОДАТКОВО

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год

216

209

223

КОЛІСНА БАЗА

РОЗГІН 0-100 км/год, с

9.3

10.5

8.1

ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м
(між бордюрами / від стіни до стіни)

ЗАДНЯ ПІДВІСКА
ТИП ПРИВОДУ

БАГАТОВАЖІЛЬНА, НЕЗАЛЕЖНА
ПЕРЕДНІЙ

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

ШИНОМОНТАЖНИЙ РЕМКОМПЛЕКТ

ЕЛЕКТРОКОМПРЕСОР ТА ГЕРМЕТИК

www.mazda.ua

