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MAZDA DEMIO מפרט טכני מפרט טכני

Hatchback 5 דלתות                                            מרכב

מידות ומשקלים
4,060מ"מאורך
1,695מ"מרוחב
1,495מ"מגובה

2,570מ"מרוחק סרנים
1,495מ"מקדמימפסק גלגלים

1,485מ"מאחורי
815מ"מקדמיתשלוחה

675מ"מאחורית
143מ"ממרווח גחון

280 )852(ליטרVDAנפח תא מטען )מושבים מקופלים(
750ק"גגרור עם בלמיםכושר גרירה מקסימלי

535ק"גגרור ללא בלמים
1,116ק"גמשקל עצמי מרבי

SKYACTIV-G 1.5Lמנוע

טורי, 4 צילינדרים, 16 שסתומים סוג
1,496סמ"קנפח

X 74.5 85.8מ"מקדח X מהלך
12.0:1יחס דחיסה
111/6,000סל"ד / כ"סהספק מרבי
14.78/4,000סל"ד / ק"ג-מ'מומנט מרבי

44 )95(ליטרקיבולת מיכל דלק )אוקטן(

SKYACTIV-DRIVEתיבת הילוכים

אוטומטית 6 הילוכיםסוג
1.348/2.025/3.529ראשון / שני / שלישייחס העברה

0.594/0.742/1.000רביעי / חמישי / שישי
2.994אחורי

4.319יחס העברה סופי

ביצועים )אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן(
188קמ"שמהירות מקסימלית

10.3שניות0-100 קמ"שתאוצה
13.1 / 21.2 / 17.5עירונית / בינעירונית / משולבת           ק”מ/ ליטרתצרוכת דלק

מערכת היגוי
סבבת ופס שינייםסוג

הגה כח חשמליהגה
10.2 /  10.4מטרחישוקי 15" / חישוקי 16"קוטר סיבוב

מתלים
תמוכות מק'פרסוןקדמייםסוג

קורת פיתולאחוריים
בלמים

דיסק מאוורר )258(קדמייםסוג )קוטר(
דיסק מלא )255(אחוריים

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(



MAZDA DEMIO אביזרים ומערכות

 / ActiveDynamicSportרמת גימור
Pure White

בטיחות
אאא 6 כריות אויר

אאאמתג ביטול כרית אויר למושב הנוסע הקדמי
TCS ומערכת EBD עם ABS הכוללת )DSC( אאאמערכת בקרת יציבות

 )SCBS( אאמערכת בלימה חכמה בעיר
)LDWS( אאמערכת התראת סטייה מנתיב

)RCTA( עם התראת תעבורה צולבת בנסיעה לאחור )BSM( אמערכת לאיתור שטחים מתים
)TPMS( אאאחיישני לחץ אוויר בצמיגים

אאאאימובילייזר מקורי
חוץ

אאהלוגן עם כיוונון ידני של גובה האלומותפנסים ראשיים
אLED עם כיוונון אוטומטי של גובה האלומות

אאפעולת הדלקה/כיבוי אוטומטית )חיישני אורות(
)DRL( אאהלוגןתאורת יום

LEDא
אאפנסי ערפל קדמיים עם גימור שחור מבריק

אאאבצבע הרכבמראות צד עם פנסי איתות
אאעם קיפול חשמלי

אאחיישני גשם למגבים הקדמיים
אשמשות אחוריות כהות

אשבכה קדמית )"גריל"( עם פס קישוט בצבע הרכב
185/65R15185/65R15185/60R16מידת צמיגצמיגים וחישוקים

אפלדה
אאסגסוגת קלה )"מגנזיום"(

אאאגלגל חילופי זמני
פנים

SPORT / אאאבורר מצבי נהיגה רגיל
אאאמתגי הפעלה למערכת השמע ול-®Bluetoothהגה מתכוונן ל-4 כיוונים

אבקרי החלפת הילוכים
אאגלגל הגה, ידית הילוכים ובלם היד מצופים עור

USB-ו AUX 4 רמקולים, חיבורי ,Bluetooth® דיבורית ,MP3 נגן תקליטורים תואם ,AM/FM אמערכת שמע הכוללת רדיו
 MZD CONNECT מערכת קישוריות חדשנית לרכב בשפה העברית המציעה מגוון אפשרויות מידע ובידור:

אא

- צג מגע מרכזי LCD רב תפקודי בגודל 7 אינץ'
SMS משמשת כדיבורית, מסוגלת להציג על המסך הודעות ,Bluetooth® המערכת תומכת טכנולוגיית - 

   )כולל בעברית( ולהקריא הודעות SMS )לא בעברית(, )תומכת בחלק מסוגי הסמארטפונים(
USB ו-2 שקעי SD ,AUX 6 רמקולים, שקעי עזר ,MP3 מערכת שמע מקורית נגן תקליטורים תואם -

- בקר פיקוד ראשי רב תכליתי לשליטה בצג המידע, עם תוספת של 5 לחצני עזר וכפתור שליטה בעצמת השמע
- הפעלה קולית )לא בעברית(

- מצלמת נסיעה לאחור
אצג נהיגה פעיל Active Driving Display עליו מוקרנים נתוני נהיגה חיוניים )"תצוגה עילית"(

אאסטנדרטי עם מד סל"ד דיגיטלילוח מחוונים
אמתקדם עם מד סל"ד אנלוגי

אאאכפתור התנעה )ללא מפתח(
אאאמחשב דרך

אמערכת מיזוג אוויר
אאמערכת בקרת אקלים

אאמערכת בקרת שיוט
אאאתאורת מפות למושבים הקדמיים

אאאאפשרות כיוונון גובה מושב הנהגריפודים ומושבים
אאאקיפול גב מושב אחורי בחלוקה 60:40

אבד כחול Navy1 משולב עם בד שחור
אבד כחול Navy2 משולב עם בד שחור

Sportבד שחור עם תפרים אדומים

Pure Whiteעור לבן Pure White משולב עם בד שחור ותפרים אדומים

אביזרים ומערכות 
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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: 
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