MX-30
מפרט טכני ואבזור

MAZDA MX-30 - LAUNCH EDITION
מנוע וביצועים

מידות ונפחים

מנוע חשמלי ,תיבת הילוכים חשמלית ,הנעה קדמית

אורך (מ"מ)

4395

קיבולת הסוללה  35.5קוט"ש

רוחב (מ"מ)

1795

הספק מירבי (כ"ס)

146

גובה (מ"מ)

1555

מומנט מירבי (נ"מ)

271

בסיס גלגלים (מ"מ)

2655

צריכת חשמל (וט"ש/ק"מ)

190

נפח תא המטען (ליטר )

366-1171

טווח נסיעה (עירונית)(ק"מ)

265

מרחב ראש קדמי (מ"מ)

982

טווח נסיעה (ק"מ)

200

משקל עצמי (ק"ג)

1720

תאוצה 0-100 ,קמ"ש (שנ')

9.7

ראות ותאורה

נוחות ,עיצוב וריפוד

תאורת חזית  LEDעם מתזים

מערכת מזדה קונקט עם מסך  8אינצ'

הפעלה אוטומטית של האור הגבוה

שקע כח ,150Wי ,USBמערכת שמע עם שמונה רמקולים

תאורת  LEDאחורית

מסך מגע  7אינצ' צבעוני למזגן ולחימום המושבים

עמעום אוטומטי למראה האחורית ולמראה השמאלית

קישור אלחוטי של הטלפון הסלולארי

שמשות צד אחוריות כהות

ריפוד המושבים בעור מלאכותי בשילוב בד

מגבים עם חיישן גשם ותאורה

מושבים קדמיים מחוממים עם משענת יד

בטיחות

מושב הנהג עם כוונון חשמלי וזכרון

בקרת שיוט מסתגלת עם STOP&GO

תצוגה עילית צבעונית בשמשה הקדמית

סיוע אקטיבי לשמירה על הנתיב

משענת מושב אחורי מתפצלת ,עם משענת יד

בלימת חירום FRONT ASSIST

גלגל הגה ובורר מצב ההילוכים ,מדופני עור

התרעה על עייפות הנהג

בקרת אקלים דו-איזורית

זיהוי הולכי רגל ורכב דו-גלגלי

חיישני חניה לפנים ומאחור

זיהוי השטח המת

מצלמת נסיעה לאחור

זיהוי תמרורים

תאורה פנימית LED

כריות קדמיות ,צד קדמיות ,ראש וכתפים לפנים ומאחור וכרית ברכי הנהג

מראות צד בשחור ,עם קיפול חשמלי וחימום

עיגונים לחגורת בטיחות מאחור  ,ISOFIXחיווי חגירה לפנים ומאחור,
אפשרות לנטרול כרית אוויר לנוסע

מתג התנעה
כניסה חכמה למכונית

בלם יד חשמלי עם סיוע לזינוק בעלייה

שליטה בכסא הנהג מהמושב האחורי

עיצוב פנימי מגיע בשני צבעים:

חיישני נפח להתרעה על נסיון פריצה
לחצן SOS
		
צמיגים וחישוקים
חישוקי סגסוגת קלה ,בגוון כסף מבריק
צמיגים 215/55R18
התרעה על לחץ אוויר נמוך בצמיגים

VINTAGE

ערכת תיקון צמיגים

MODERN

ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור .ט.ל.ח

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

רמת האבזור הבטיחותי
רמת בטיחות
גבוהה
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דגם

רמת האבזור הבטיחותי

MX-30

8

רמת בטיחות
נמוכה

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי
זיהום
מרבי
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V

מערכת אקטיבית לסטייה מנתיב

V

חיישני חגירת חגורות

V

בלימה אוטומטית בעת חירום

V

שליטה אוטומטית באור הגבוה

V

בקרת שיוט אדפטיבית

V

זיהוי תמרורי מהירות

V

זיהוי הולכי רגל

V

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

V

זיהוי רכב דו גלגלי

V

התרעת עייפות נהג

V

זיהוי רכב בשטח המת

X

מניעת שכחת ילדים

זיהום
מזערי
מקרא V :סטנדרטי  Xאין

גרסת הרכב

טווח נסיעה חשמלית
נסיעה עירונית (ק״מ)

טווח נסיעה חשמלית
(ק״מ)

צריכת החשמל
(וט*שעה/קמ)

דרגת זיהום אוויר

MX-30

265

200

190

1

* נתוני היצרן ,ע״פ בדיקת מעבדה ,תקן )EU( 2018/1832
** הדרגה מושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס״ט2009-

7

כריות אוויר

V

מצלמת נסיעה לאחור

