
fără să-i afecteze pe conducătorii autovehicu-
lelor de pe contrasens. Tot aici, putem aminti 
sistemul Lane-Keep Assist System (LAS), cu rol 
în evitarea schimbărilor nedorite de bandă, care 
adaugă avertizării sonore a sistemului existent 
o vibrație în volan, dar și asistarea automată a 
direcției la nevoie, noul sistem de alertă a con-
ducătorului auto, care recomandă o pauză prin 
intermediul unui indicator luminos de pe bord, 
în cazul în care senzorii mașinii identifică un 
comportament rutier neobișnuit, precum și pi-
lotul adaptiv cu asistent inteligent de frânare, 
disponibil atât pe transmisia manuală, cât și pe 
cea automată.

Mazda CX-5 este oferită în cinci versiuni de 
motorizare, toate respectând norma antipolu-
are Euro 6, dintre care trei sunt alimentate cu 
benzină, iar două diesel, puterile dezvoltate fi-
ind cuprinse între 160 și 192 CP. Versiunile de 
bază dispun de tracțiune față, iar cele de top 
pot fi echipate cu transmisie automată. Siste-
mul 4x4 cu diferențial central controlat elec-
tronic a fost îmbunătățit pentru a răspunde 
mult mai prompt în cazul schimbărilor bruște 

de aderență. Deși motorul diesel nu urmărește 
trendul downsizingului, având cilindreea de  
2,2 litri, grație raportul scăzut al compresiei asi-
gură o funcționare evident mai rafinată decât a 
altor motoare din această categorie, zgomotul 
și vibrațiile fiind evident mai reduse, precum și  
o elasticitate superioară. În plus, transmisiile 
au un comportament excelent, atât cea manu-
ală, cât și cea automată, ceea ce face ca Mazda 
CX-5 să fie un partener de călătorii plăcut indi-
ferent de stilul de condus ales. Trebuie amintită 
și ușoara recalibrare a suspensiilor, care a adus 
mai mult confort prin îmbunătățirea capacității 
de amortizare a denivelărilor mici și reducerea 
zgomotului articulațiilor, dar care nu a avut 
influențe negative asupra caracterului dinamic 
entuziasmant al mașinii.

Noua Mazda CX-5 are toate argumentele 
necesare pentru a-și menține aceeași evoluție 
bună în plan comercial și va ajunge în show-
roomurile din România chiar în luna martie. 
Vor fi disponibile cinci niveluri de dotări, iar 
prețurile vor începe de la 22.590 de euro.
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Este adevărat că modificările 
aduse de facelift nu sunt 
foarte vizibile, dar confortul 
a fost simțitor îmbunătățit și 
au apărut o serie întreagă de 
dotări de siguranță și confort 
utile. Motorizările diesel sunt 
recomandate prin prisma rafi-
namentului și consumului bun.

c oncluzie

Mazda cX-5 cD150

Preț (euro)  29.290

Concurenți:   VW Tiguan, Toyota RAV4, Honda CR-V

Putere maximă (CP/rpm) 124/6200

0–100 km/h (s) 9.4

Viteză maximă (km/h) 197

Consum mediu ECE (l/100 km) 5,2

Emisii CO2 (g/km) 136

Propulsie Diesel, L4, 2191 cmc, cuplu maxim 380 Nm/ 
1800 rpm, cutie manuală cu 6 trepte, trac țiu ne integrală

Caroserie SUV cu 5 locuri. L x l x h: 4555 x 1840 x 1710 mm. 
Ampatament: 2700 mm. Volum portbagaj: 463–1620 l.  
Masă la gol: 1435 kg

Date tehnice

Nu doar prin dimensiunea și modularitatea 
portbagajului, ci și prin polivalență, Mazda CX-5 
este o recomandare excelentă pentru familiști.

Fază lungă automată

Fază lungă

Fază scurtă cu lumini auxiliare

Vizibilitate la distanță mai  
bună la rularea pe autostradă

Vizibilitate laterală  
mai bună

Ceilalți participanți  
la trafic nu sunt deranjați. 
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