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MAZDA DEMIO מפרט טכני

2.0L2.5Lמנוע

Sedan 4 דלתות Wagon 5 דלתותSedan 4 דלתות מרכב

מידות ומשקלים
4,870 / 1,840 / 4,8051,450 / 1,840 / 4,8701,480 / 1,840 / 1,450 מ"מ / מ"מ / מ"מאורך / רוחב / גובה

2,8302,7502,830מ"מרוחק סרנים
**1,585/*1,5851595מ"מקדמימפסק גלגלים

**1,575/*1,5751585מ"מאחורי
955 / 9551,085 / 9551,100 / 1,085מ"מ / מ"מקדמית / אחוריתשלוחה

165165165מ"ממרווח גחון
429 )-(451 )1593(429 )-(ליטרVDAנפח תא מטען )מושבים מקופלים(

1,500ק"גגרור עם בלמיםכושר גרירה מקסימלי
680ק"גגרור ללא בלמים

1,4901,4921,543ק"גמשקל עצמי מרבי

SKYACTIV-G 2.0LSKYACTIV-G 2.5Lמנוע

טורי, 4 צילינדרים, 16 שסתומים סוג

1,9982,488סמ"קנפח
x 83.5100.0 x 89.0 91.2מ"מקדח X מהלך

14.0:113.0:1יחס דחיסה

165/6,000192/5,700סל"ד / כ"סהספק מרבי
21.4/4,00026.1/3,250סל"ד / ק"ג-מ'מומנט מרבי

62 )95(ליטרקיבולת מיכל דלק )אוקטן(

SKYACTIV-DRIVEתיבת הילוכים

אוטומטית 6 הילוכיםסוג
3.552 / 2.022 / 1.452 / 1.000 / 0.708 / 0.599ראשון / שני / שלישי / רביעי / חמישי / שישייחס העברה

3.893אחורי
4.3254.056יחס העברה סופי

ביצועים )אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן(
209206223קמ"שמהירות מקסימלית

10.510.68.2שניות0-100 קמ"שתאוצה
11.50 / 19.23 / 13.1615.15 / 20.00 / 13.3316.66 / 20.00 / 16.95עירונית / בינעירונית / משולבת           ק"מ/ ליטרתצרוכת דלק

מערכת היגוי
הגה כח חשמלי, סבבת ופס שינייםסוג

12.011.812.0מטרקוטר סיבוב

מתלים
תמוכות מק'פרסון / מרובי חיבוריםקדמיים / אחורייםסוג

בלמים
דיסק מאוורר )297( / דיסק מלא )278(קדמיים / אחורייםסוג )קוטר(

חשמליבלם יד

מרווחי טיפולים תקופתיים
15,000 )12(ק"מ )חודשים(המוקדם מביניהםטיפול תקופתי

אחריות
 24 חודשים ללא הגבלת ק"מ.אחריות יצרן                                                           

12 חודשים נוספים או עד 100,000 ק"מ )המוקדם מביניהם(

* חישוקי 17 אינץ׳   ** חישוקי 19 אינץ

מפרט טכני 

2.0L2.5Lמנוע

Sedanד4 דלתותWagonד5 דלתות Sedanד4 דלתותתצורת מרכב

LuxuryLuxuryPremiumPremium Plusרמת גימור

m{zd{ 6  מגוון דגמים



MAZDA DEMIO אביזרים ומערכות

LuxuryPremiumPremium Plusרמות גימור

בטיחות

אאא6 כריות אויר כולל מתג ביטול כרית אויר למושב הנוסע הקדמי

 TCS ומערכת EBD עם ABS הכוללת )DSC( אאאבקרת יציבות

)HLA( אאאמערכת סיוע לזינוק בעלייה

אאא)Smart City Brake Support )SCBS מערכת חכמה לסיוע בבלימה בעיר עד מהירות 80 קמ"ש הכוללת זיהוי הולכי רגל

אאבדגם Smart City Brake Support Rear )SCBS R(Wagon מערכת חכמה לסיוע בבלימה בעיר בעת נסיעה לאחור עד 8 קמ"ש

אא)Smart Brake support )SBS מערכת חכמה לסיוע בבלימה במהירויות בינעירוניות

אא)Lane Departure Warning System )LDWS מערכת להתראה בפני סטייה מנתיב

א)Lane-Keep Assist System )LAS מערכת סיוע לשמירה והחזרת הרכב לנתיבו המקורי

אאבדגם Wagonמערכת לזיהוי והתראה מפני עייפות הנהג

א)High Beam Control )HBC להחלפה אוטומטית בין מצב תאורת הדרך לאלומות גבוהות

אפנסי חזית מתקדמים מסוג LED המתאימים את עצמת וטווח התאורה בהתאם לתנאי הדרך

)TPMS( אאאמערכת לניטור לחץ אוויר

אאאנורית התראה על אי חגירת חגורות בטיחות לכל המושבים

אאאאימובילייזר מקורי

מערכות הנעה והיגוי
אאא i-Stop  להדממת המנוע בעת פעולה בסיבובי סרק לחסכון בצריכת הדלק

אאבדגם 2.5Lמערכת i-Eloop בלימה רגנרטיבית המסייעת לחיסכון בדלק ובפליטת מזהמים

אאא)GVC( G-Vectoring Control מערכת לוויסות כוח הכבידה )כוח G( הפועל על הרכב בעת פנייה

חוץ

)Sunroof( 2.5חלון שמש חשמליL אאבדגם

 מסתגלאמסוג LEDפנסי חזית

אאבדגם Sedanפעולת הדלקה / כיבוי אוטומטית )חיישני אורות(

)DRL( אתאורת יוםLEDLED

LEDLEDאפנסי ערפל קדמיים 

LED אאמכלול פנסים אחוריים מסוג

אאאמראות צד עם קיפול חשמלי אוטומטי בעת נעילת הרכב ופנסי איתות

אאבדגם Sedanחיישני גשם 

אאבדגם Wagonחיישני חניה קדמיים ואחוריים

בדגם Wagonמסילות גג כסופות

225/55R17225/45R19225/45R19חישוקי סגסוגת קלה
אאאגלגל חילופי זמני

פנים

MZD CONNECT - מערכת קישוריות חדשנית לרכב בשפה העברית המציעה מגוון אפשרויות מידע ובידור:

אאמקורית עם 6 רמקוליםמערכת שמע 

א®Bose  עם 11 רמקולים

  USB 2 שקעי  ,AUX ,שקעי עזר ,MP3 אאאנגן תקליטורים תואם

אאאצג מגע מרכזי LCD רב תפקודי בגודל 7 אינץ'

תומכת טכנולוגיית ®Bluetooth, משמשת כדיבורית, מסוגלת להציג על המסך הודעות SMS )כולל בעברית( 
אאאולהקריא הודעות SMS )לא בעברית(, )תומכת בחלק מסוגי הסמארטפונים(

בקר פיקוד ראשי רב תכליתי לשליטה בצג המידע, עם תוספת של 5 לחצני עזר וכפתור שליטה
אאאבעצמת השמע

אאאהפעלה קולית )לא בעברית(

אאאמצלמת נסיעה לאחור

אאצג נהיגה פעיל צבעוני )"תצוגה עילית"( עליו מוקרנים נתוני נהיגה חיוניים 

SPORT / אאאבורר מצבי נהיגה רגיל

 Bluetooth®-הגה מתכוונן ל-4 כיוונים עם בקרי החלפת הילוכים, מתגי הפעלה למערכת השמע, ה
אאאובקרת השיוט

אאמצופים עורגלגל הגה וידית הילוכים

אמצופים עור עם תפרים

 m{zd{ 6  אביזרים ומערכות



ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: 9888*

לתשומת ליבך!
המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת מאזדה ודלק מוטורס בע"מ שומרות 

לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

www.mazda.co.ilמידע נוסף באתר: 

זיהום
מירבי

זיהום 
מזערי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

715/2007 ועידכוניו  EC נתוני היצרן, ע״פ בדיקת מעבדה, תקן *
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009

13

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

אביזרים ומערכות  m{zd{ 6  )המשך(
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רמת
בטיחות

גבוהה

רמת
בטיחות

נמוכה
0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותי:

קוד 
דגם

רמת האבזורתיאור דגם
הבטיחותי

147Mazda6 2.0L Luxury3
148Mazda6 2.0L Wagon Luxury3
149Mazda6 2.5L Luxury3
146Mazda6 2.5L Premium7
133Mazda6 2.5L Premium Plus7

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב: 
 :Premium Plus -ו Premium ברמת גימור

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב: 
:Luxury ברמות גימור

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

כריות אויר  6
בקרת סטייה מנתיב  ●
ניטור מרחק מלפנים  ●

זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  X
בקרת שיוט אדפטיבית  ●

זיהוי הולכי רגל  ●

מצלמות רוורס  ●
חיישני לחץ אויר  ●

חיישני חגורות בטיחות  ●
שליטה באורות גבוהים  ●

בלימה אוטומטית בעת     ●
חירום  

זיהוי תמרורי תנועה  X

כריות אויר  6
בקרת סטייה מנתיב  X
ניטור מרחק מלפנים  X

זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  X
בקרת שיוט אדפטיבית  X

זיהוי הולכי רגל  ●

מצלמות רוורס  ●
חיישני לחץ אויר  ●

חיישני חגורות בטיחות  ●
שליטה באורות גבוהים  X

בלימה אוטומטית בעת     ●
חירום  

זיהוי תמרורי תנועה  X

LuxuryPremiumPremium Plusרמות גימור

פנים )המשך(
אאאמראה פנימית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור

אאאכפתור התנעה )ללא מפתח(

אאבדגם Wagonכניסה ונעילה ללא מפתח

אאבדגם Wagonתצוגת מידע צבעונית בלוח המחוונים

אאאמערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות

אאמערכת בקרת שיוט מסתגלת השומרת מרחק מהרכב שמלפנים

אאוילון אחורי חשמלי

אאאמערכת בקרת אקלים מפוצלת ל-2 אזורים עם פתחי אויר אחוריים בשידה המרכזית

אאתאורת LED בתא נוסעים 

אאאסוככי שמש עם מראות איפור מוארות לנהג ולנוסע הקדמי

אאאשידת אחסון עליונה עם תא למשקפיים

בדגם Wagonשקע עזר )12V( באזור המטען

אגוון שחור מהודר של תקרת הרכב

אגימורים פנימיים ייחודיים אלומיניום מוברש בגוון טיטניום

חשמליחשמליא6 כיוונונים וכרית תמיכה לגב התחתוןמושב נהג
חשמליחשמליכוונון כרית המושב וזכרונות

חשמליחשמליא6 כיוונוניםמושב נוסע קדמי
אאאמשענת יד מרכזית עם מחזיקי כוסותמושבים אחוריים

Isofix אאאקיפול גב המושב במפוצל 60:40 עם
אבד, שחור / בז׳ריפודים

אעור, שחור / לבן

אעור נאפה מהודר, שחור / לבן

דרגת זיהום אויר צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל- 100 ק"מ* מרכב מנוע
דרגה 8 5.0 בינעירוני 7.5 עירוני Sedan 2.0L

דרגה 8 5.0 בינעירוני 7.6 עירוני Wagon 2.0L

דרגה 11 5.2 בינעירוני  8.7 עירוני Sedan 2.5L


