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alimentate cu benzină și un singur diesel. Toate 
au aceeași rată de compresie de 14:1, ceea ce re-
prezintă un adevărat record pentru automobilele 
de pasageri de mare serie, în cazul dieselului fiind 
cel mai mic raport, iar în cazul propulsoarelor ali-
mentate cu benzină, cel mai mare. La baza gamei 
se află benzinarul de 1,5 litri, ce dezvoltă 100 CP 
și 150 Nm. Acesta se descurcă decent în oraș, dar 
trebuie să fie destul de mult turat la efectuarea 
depășirilor. În cazul lui, și insonorizarea habita-
clului pare cam sumară, celelalte versiuni fiind 
mai silențioase. Urcând în gamă, oferta este com-
pletată de un motor cu cilindreea de 2,0 litri dispo-
nibil în două variante de putere, de 120 și 165 CP. 
Toate motoarele alimentate cu benzină dispun de 
injecție directă de combustibil, iar cel mai puternic 
utilizează sistemul i-ELOOP de eficientizare a con-
sumului, ce presupune un condensator de mare 
capacitate care este încărcat atunci când resursele 
motorului nu sunt în totalitate necesare. Împre-
ună cu sistemul auto stop/start oferit standard, 
i-ELOOP poate reduce consumul de combustibil 
cu până la 10% în traficul urban. Singura alter-
nativă diesel, cu cilindreea de 2,2 litri (150 CP și 
380 Nm), se remarcă prin curba de cuplu foarte 
omogenă, răspunsul la solicitări fiind bun inclusiv 
la extremele gamei de turație. Toate motoarele 
sunt cuplate standard la cutii de viteze manuale 
cu șase rapoarte, cu timoneria scurtă și precisă, 
iar opțional, se oferă o transmisie automată, tot cu 
șase trepte. Ulterior, gama de motoare va fi extinsă 
cu un diesel de cilindree mai mică.

Deși nu se aliniază la trendul motoarelor mici 
supraalimentate și a transmisiilor cu dublu ambre-
iaj, Mazda3 știe să își atragă clienții prin felul cum 
se conduce și prin designul spectaculos. În defini-
tiv, dacă tot vrei să fii original, eu zic să fii până 
la capăt și să alegi motorizarea diesel de 2,2 litri, 
sfidând astfel și taxele mai mari.

Prin design, tehnologii și modul 
plăcut în care se conduce, noua 
Mazda3 încearcă să se detașeze de 
restul plutonului. Interiorul și mai 
ales noul sistem de infotainment 
reprezintă un real pas înainte pentru 
constructorul japonez, iar spațiul 
nu dezamăgește. Motoarele nu 
pare adaptate unei compacte, dar 
consumul declarat este bun.
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Tip motor/nr. cilindri

Cilindree (cmc)

Cuplu maxim (Nm/rpm)

Putere maximă (CP/rpm)

0–100 km/h (s)

Viteză maximă (km/h)

Consum mediu (l/100 km)

Emisii CO2 (g/km)

Dimensiuni L x l x h (mm)

Ampatament (mm)  

Volum portbagaj (l) 

Masă proprie/sarcină utilă (kg)  

Preț (euro)

DATE TEHNICE
Skyactive G 120

L/4

1998

210/4000

120/6000

8.9

195

5,1

119

1205/610

17.690

Skyactive G 100

L/4

1496

150/4000

100/6000

10.8

182

5,1

119

1190/610

14.990

Skyactive G 165

L/4

1998

210/4000

165/6000

8.2

210

5,8

135

1220/595

21.490

4460 x 1795 x 1450

2700

350/1250

Tablou de bord spectaculos, ce folosește 
cu generozitate afișajele digitale 

Sistemul auto stop/start este 
oferit standard și pornește repede 
motorul. Există posibilitatea 
dezactivării.

Skyactive D 150

L/4

2184

380/1800

150/4500

8.1

210

4,1

107

1320/590

20.690


