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975 kg ale mașinii, având suficient 
suflu pentru a asigura accelerații 
mulțumitoare. Acesta are un consum 
mediu de combustibil anunțat de 6,0 l/100 km, 
pe care nu-l depășește groaznic în practică, și 
poate accelera până la 100 km/h în 8.3 secun-
de. Pentru a obține cele mai bune performanțe, 
motorul de 1,5 litri trebuie ținut în plaja me- 
die-su perioară de turație, unde are și un sunet 
metalic destul de plăcut.  Lucrurile devin însă 
mai interesante în cazul propulsorului de 2 litri, 
tot aspirat și cu un raport mare de compresie mare, 
de 13:1.  Fără să aibă ruperi de ritm spectacu-
loase, acesta răspunde mai prompt și produce 
inclusiv un sunet mai incitant. Cifrele sale sunt:  
160 CP, 6,6 l/100 km și 0–100 km/h în 7.3 s, 
diferența de preț fiind de 1800 de euro. Nu este 
deloc mult, doar că această motorizare se oferă 
exclusiv în versiunile scumpe de echipare, astfel 
că poate fi achiziționată de la 27.090 de euro în 
sus, față de cei 20.990 anunțați ca preț de bază.

Oricum, indiferent de motoriza-
re, te bucuri de același tren de ru-

lare excelent, care se lipește de asfalt 
cu abilitatea unei șopârle Gecko. De aseme-

nea, direcția cu asistare electrică se dovedește a fi 
comunicativă și are o demultiplicare care avanta-
jează schimbările rapide de direcție pentru a pu-
tea utiliza din plin agilitatea mașinii. În cazul pro-
pulsorului de 2,0 litri, sunt posibile chiar și mici 
năzdrăvănii, grație diferențialului mecanic de pe 
puntea spate. Oricum, caracterul mașinii este în 
general neutru, deși spatele poate fi adus la viață 
destul de ușor dacă cel de la volan insistă. Cu un 
singur amendament – cred că ar fi fost mai bine ca 
treptele doi și trei ale cutiei de viteze să fi fost ceva 
mai apropiate pentru că timoneria și modul de cu-
plare al ambreiajului sunt excelente și ar merita să 
fie folosite mai des. În situația dată, treapta a treia 
e suficientă pentru a aborda o gamă de viraje foar-
te largă. Chiar și așa, orice drum virajat parcurs la 
volanul lui MX-5 este o adevărată plăcere. 

Fără să aibă ambiții de a depăși nu știu ce 
recorduri, Mazda MX-5 rămâne același road-
ster plin de farmec, care fascinează prin con-
ceptul de mașină sport simplă. Știe să ofere 
senzații la fel de intense ca și alte sportive mult 
mai puternice, dar rămâne destul de decentă în 
privința prețului.
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Decapotarea manuală a soft topului nu este un 
minus, ci aduce mai mult farmec mașinii.

Indiferent din unghiul din care îl privești,  
MX-5 are un design plin de personalitate.

Spații de depozitare 
puține, dar tot găsești 

unde să îți pui lucrurile.

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
1.5

L/4

1496

150/4800

131/7000

8.3

204

6,0

139

975

20.990

2.0

L/4

1998

200/4600

160/6000

7.3

214

6,9

154

1000

27.090

3915 x 1735 x 1225

2310

130

Mazda MX-5 fascinează atât prin 
modul cum arată, cât și prin felul 
în care se conduce. Este o mașină 
dedicată tinerilor fără constrângeri 
sau, ca o a doua mașină, celor care 
din când în când doresc să se rupă de 
cotidian. Prețul nu poate fi considerat 
un chilipir, dar e perfect justificat de 
senzațiile trăite la volan. 

c oncluzie


