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Fără a sacrifica evident spațiul 
interior sau confortul, Mazda2 
încearcă să-și atragă clienții 
apelând la latura emoțională, prin 
designul plăcut și capacitatea de 
a-i produce satisfacție celui de la  
volan. Noile motoare sunt perfor-
mante, iar ca dotări de siguranță și 
confort, Mazda2 e la zi cu materia.

c oncluzie

smartphone cu sistem de operare iOS sau Andro-
id prin bluetooth sau port USB. Odată conectat la 
telefon, sistemul oferă funcții de acces în rețelele 
de socializare, de navigație, de identificare a 
destinațiilor de interes și pentru conținut multi-
media din platforma online Aha. 

Reunite sub numele i-Activsense, sistemele 
de asistare a șoferului veghează la evitarea inci-
dentelor neplăcute, folosind radare, camere vi-
deo și senzori cu laser. Sistemul de avertizare la 
schimbarea benzii poate identifica autovehicule le  
care se apropie din spate până la 45 de metri și tot-
odată este util inclusiv la ieșirea cu spatele dintr-
un loc de parcare. Există și un asistent inteligent 
la frânarea în oraș, care, în lipsa unei reacții a 
celui de la volan la avertizări, intervine automat, 
evitând tamponările la viteză mică, precum și  
o funcție de control automat al fazei lungi.

Alături de motorul aspirat cu cilindreea de  
1,5 litri lansat pe Mazda3 și oferit aici în trei ver-
siuni, de 75, 90 și 115 CP, Mazda2 este propusă 
și în compania noului diesel Skyactiv-D de 1,5 l și  
105 CP. Foarte silențios la turații mici și elastic, 
acesta promite un consum de combustibil de doar 
3,4 l/100 km, care nu e depășit flagrant în viața 
reală, și reușește să accelereze până la 100 km/h 
în 10.1 secunde. Nouă este și transmisia manua-
lă cu șase trepte la care acesta e cuplat, punctul ei 
forte fiind cursa scurtă și precisă a schimbătorului. 
Versiunile alimentate cu benzină au performanțe 
similare modelelor concurente echipate cu motoa-
re ce aparțin trendului de downsizing, cu cilindree 
mică și supraalimentate, însă nu au același suflu 
la turații mici. Acestea trebuiesc turate pentru a-și 
arăta adevărata față, moment în care cam încep 
să se facă auzite în habitaclu. Secretul datorită 
căruia motoarele Mazda reușesc să țină pasul cu 
concurența constă în utilizarea unei rate de com-

Mazda2 e o Mașină pe care  
îți place să o conduci atât în oraș, cât și pe viraje sau la 

drum lung. de fapt, este o Mașină plăcută la condus, punct.

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)  

Preț (euro)

Date tehnice
Skyactiv-G 1.5 (75 CP)

L/4

1496

135/3800

75/6000

12.1

171

4,7

110

10.990

Skyactiv-G 1.5 (115 CP)

L/4

1496

148/4000

115/6000

8.7

200

4,8

112

nc.

Skyactiv-G 1.5 (90 CP)

L/4

1496

148/4000

90/6000

9.4

183

4,5

105

nc.

Skyactiv-D 1.5

L/4

1499

220/1400–3200

105/4000

10.1

178

3,4

89

nc.

4060 x 1695 x 1495

2570

280–950

presie atipice, de 14,8:1 pentru diesel – foarte mică 
– și de 14:1 în cazul propulsoarelor alimentate cu 
benzină – foarte mare.  Folosind un condensator de 
mare capacitate pentru a recupera energia la frâna-
re, sistemul i-Eloop urmărește îmbunătățirea con-
sumului de combustibil în traficul urban,  oprind 
automat motorul pe perioada staționării. Avan-
tajele acestei tehnologii sunt greutatea mai mică, 
eliminarea necesității de a înlocui bateria clasică 
a mașinii cu una mai performantă și mai scumpă, 
precum și capacitatea foarte rapidă de încărcare a 
condensatorului. Mazda rămâne conservatoare în 
privința transmisiei automate, însă noua creație 
bazată pe tehnologia cu convertizor de cuplu nu 
are de ce să manifeste vreun complex de inferio-
ritate în fața transmisiilor cu dublu ambreiaj, fiind 
suficient de rapidă și lină în schimbarea treptelor.

Pe lângă design, un alt atu important al noii 
Mazda2 îl constituie comportamentul dinamic. 
La fel ca în cazul celorlalte modele din portofoliu, 
mezina gamei știe cum să creeze o legătură directă 
și naturală cu cel de la volan, care reușește să pro-

ducă satisfacție în orice împrejurare: în oraș, pe 
viraje sau la drum lung. Suspensiile lasă o impre-
sie destul de evidentă de sportivitate, dar nu pot 
fi acuzate că sunt inconfortabile, fiind în același 
timp și destul de silențioase, iar direcția are un 
feedback reușit.

Astea fiind spuse, noua Mazda2 s-ar putea să 
nu câștige la puncte o confruntare directă cu cei 
mai titrați concurenți ai clasei mici, însă se impune 
detașat la impresia artistică.
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