
pentru Mazda. Progrese remarcăm și în ceea ce 
privește calitatea materialelor folosite la finisare 
(partea superioară a bordului poate fi acoperită cu 
piele) și a asamblărilor, iar insonorizarea habita-
clului e substanțial mai bună. Noul sistem multi-
media este foarte ușor de folosit, având comenzile 
amplasate pe tunelul median în spatele schimbă-
torului de viteze, iar prin conectivitatea extinsă 
și aplicațiile proprii permite o legătură strânsă cu 
universul virtual, chiar și în timpul condusului.

 Faceliftul marchează și adoptarea celor mai noi 
tehnologii și sisteme de siguranță activă regăsite în 
portofoliul Mazda:  sistemul adaptiv al fazei lungi 
care reglează automat conul de lumină pentru a 
nu obstrucționa celelalte autovehicule din trafic 
(AHBC), Rear Vehicle Monitoring (RVM), care 
integrează tehnologia Rear Cross Traffic Alert 
(RCTA) ce are în vedere atenţionarea șoferului 
asupra obstacolelor la deplasarea în marșarier, sis-
temul Lane-Keep Assist System (LAS), cu rol activ 
în evitarea schimbărilor nedorite de bandă, pre-
cum și un sistem nou, de alertare a șoferului, care 
recomandă o pauză, printr-un indicator luminos 
de pe bord, în cazul în care sesizează un control 
neobișnuit al autovehiculului. Totodată, tehnolo-
gia Smart City Brake Support Forward/Reverse 
(SCBS F/R) a dezvoltat sistemul de frânare inte-
ligentă în oraș (SCBS), care acum poate frâna în 
mod automat în cazul în care există un risc crescut 
de coliziune la deplasarea cu spatele.

Fără să piardă din caracterul sportiv pronun-
țat, trenul de rulare a câștigat în materie de con-
fort, amortizoarele fiind ceva mai permisive, 
iar articulațiile, mai silențioase. În continuare, 
direcția are același feedback excelent, iar cutia de 
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Mazda6 CD175

Preț (euro)  31.490

Concurenți:  VW Passat, Ford Mondeo, Toyota Avensis

Putere maximă (CP/rpm) 175/4500

0–100 km/h (s) 7.9

Viteză maximă (km/h) 223

Consum mediu ECE (l/100 km) 4,5

Emisii CO2 (g/km) 119

Propulsie Diesel, L4, 2191 cmc, cuplu maxim 400 Nm/ 
2000 rpm, cutie manuală cu 6 trepte, trac țiu ne față

Caroserie Sedan cu 5 locuri. L x l x h: 4870 x 1840 x  
1450 mm. Ampatament: 2830mm. Volum portbagaj: 489 l.  
Masă la gol: 1410 kg

Date tehniCe

În urma faceliftului, Mazda6 a 
câștigat la capitolul rafinament, 
fiind mai silențioasă și mai 
confortabilă. Introducerea 
noului sistem multimedia și a 
tehnologiilor avansate de siguranță 
îmbunătățește experiența la volan. 
În continuare, Mazda6 rămâne  
o mașină cu un caracter aparte și 
foarte plăcută la condus. 

C onCluzie

viteze impresionează prin cursa scurtă și precisă a 
schimbătorului de viteze. De asemenea, transmi-
siile automate au un răspuns destul de spontan la 
apăsarea pedalei de accelerație și sunt propuse cu 
un nou sistem Drive Selection care schimbă com-
portamentul grupului motopropulsor în funcție de 
modul de rulare ales. Motorul diesel cu cilindreea 
de 2,2 litri și cu un raport al compresiei atipic, de 
doar 14:1 sau 14,8:1, în funcție de versiunea de 
putere, 150, respectiv 175 CP, este la fel de rafi-
nat și elastic, având totodată un consum de com-
bustibil foarte bun. Varianta break echipată cu 
motorizarea diesel Skyactiv-D poate fi comandată 
cu noua generație de tracțiune integrală Mazda, 
care prezintă un consum de combustibil combinat 
de doar 5,2 l/100 km (pentru CD 150). Fanii pro-
pulsoarelor alimentate cu benzină au la dispoziție 
aceleași opțiuni ca și înainte: Skyactiv-G 2.0 (cu 
145 sau 165 CP) și Skyactiv-G 2.5 ( cu 192 CP).

Noua Mazda6 poate fi deja comandată și are 
un preț de bază de 22.090 de euro. 
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Calitatea materialelor folosite la finisare a fost 
îmbunătățită, iar reconfigurarea scaunelor asigură  
un confort superior în cazul drumurilor lungi. 

Design spectaculos, chiar dacă 
noutățile sunt sumare.

Senzori ultrasonici
Sistem de frânare automată (spate)

Laser infraroșu
• Sistem de frânare automată (față)
• Asistent la frânarea de urgență

Cameră video
• Asistent la menținerea benzii
• Sistem de avertizare la părăsirea benzii
• Fază lungă automată
• Asistent la frânarea de urgență

Radar de distanță medie (24GHz)
• Asistent pentru unghiul mort al retrovizoarelor
• Avertizor pentru traficul din spate

Radar de distanță mare (76GHz)
• Tempomat inteligent
• Asistent la frânarea de urgență
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