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M A Z D A S U T F O R D R E R Å N D – H E LT E L E K T R I S K

Helt siden starten har vi bygget biler som skiller seg ut i mengden. Vi produserte den
aller første sportsbilen med rotasjonsmotor selv om det ble sagt at det var umulig,
og vi vant verdens hardeste utholdenhetsløp: 24-timersløpet i Le Mans. Det viser
vår lidenskap og vilje som gir oss fremdrift i alt vi gjør. Det er denne utfordrerånden
som har inspirert oss til å skape vår første elbil, som er mer enn bare en elektrisk bil.
Som alle Mazda-modeller føles den naturlig og intuitiv på veien, fordi hver eneste bil
designes rundt deg og din livsstil for å levere ren kjøreglede.
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DEN ELEKTRISKE FREMTIDEN ER HER NÅ

Vi opplever en rask økning i antall ladepunkter i hele Europa, og det blir
stadig tydeligere at elbiler ikke bare er fremtiden, men også nåtiden. Med vår
Mazda MX-30 har vi skapt en helt ny elbil-opplevelse. Bilen kombinerer unikt
interiør og eksteriør design med førsteklasses kjøredynamikk. Det gir deg den
kjøregleden som Mazda er kjent for, hver gang og er begrunnelsen for at bilen har
modellbetegnelsen MX. Mazda har også tidligere brukt betegnelsen MX på design
og ingeniørkunst som har utfordret konvensjonelle oppfatninger i bilbransjen.
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V I I N T R O D U S E R E R VÅ R

Velkommen til helt nye Mazda MX-30. Vår første helelektriske bil - designet for alle dine bevegelser

FØRSTE HELELEKTRISKE MAZDA

i hverdagen, og for å sette følelsene i bevegelse. Bilen er bygget etter vår menneskesentrerte filosofi,
og med alle fordelene ved elektrisk fremdriftsteknologi. Helt nye Mazda MX-30 er en unik crossover.
Det raffinerte Kodo-designet er synlig i alle detaljer og funksjoner, som for eksempel freestyle-dørene
og den flytende midtkonsollen. Bilens omfattende tilkoblingsfunksjoner og avanserte sikkerhet
gir deg en avslappet kjøreopplevelse og den trygge følelsen. Resultatet er en rendyrket intuitiv
kjøreopplevelse som stimulerer sansene og øker trivselen bak rattet.
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EN UNIK KJØREOPPLEVELSE

Når du kjører en Mazda, kjører du aldri alene. Du opplever den spesielle følelsen av
samhørighet med bilen, som vi kaller Jinba Ittai. Vår første helelektriske bil er designet
for å styrke denne følelsen som gir deg tillit, kjøreglede, komfort og praktiske funksjoner.
Batteriet er solid integrert i bilens karosseri, og vår unike G-Vectoring Control er
videreutviklet til e-GVC PLUS (elektrisk G-Vectoring Control) for å få fullt utbytte av
elmotoren med en naturlig og reaksjonssikker kjørefølelse. Helt ny teknologi, som for
eksempel elektronisk girskift og gasspedalstyring, gir enkel og intuitiv betjening og smidig
kontroll over dreiemomentet. Uansett om du kjører rett frem, svinger eller stopper.
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B YG G E T F O R

Helt nye Mazda MX-30 er utstyrt med et lettvektsbatteri (35,5 kWh) som gir kvikke kjøreegenskaper

DINE BEHOV

og samtidig sikrer den rekkevidden du trenger hver dag. Rekkevidden er på 200 km, som ligger langt
over gjennomsnittet for pendling i Europa - 48 km per dag.* Det tar bare 30 til 40 minutter å lade
batteriet til 80 % med 50 kW hurtiglader. Det gjør bilen ideell for urban pendling og annen kjøring i
hverdagen. I tråd med vår menneskesentrerte designfilosofi har vi plassert ladeporten i komfortabel
høyde slik at du slipper å bøye deg når du kobler ladekabelen til og fra.

* I denne undersøkelsen har Ipsos MORI, på vegne av Mazda, brukt et representativt online-utvalg på 12 072 voksne
i ulike europeiske markeder i mars 2019, som er gamle nok til å kjøre bil.
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KODO-DESIGN MED ET NYTT UTTRYKK

Bilene er vårt lerret. Kun menneskehender kan skape ekte kunst, og derfor starter designprosessen for en ny
Mazda-modell hos våre modellbyggere som jobber med leire. Den helelektriske og helt nye Mazda MX-30
er ikke noe unntak. Bilen er designet for å være både moderne og stilfull. Vi har fulgt prinsippene i vårt
Kodo-design, som innebærer at den uttrykker vår menneskesentrerte tilnærming med en kombinasjon av
eleganse og funksjonalitet. Freestyle-dørene på helt nye Mazda MX-30 gir komfortabel inn- og utstigning,
og bidrar samtidig til en følelse av letthet og frihet. I kupeen opplever du komfort på høyt nivå i en luftig,
innbydende og komfortabel atmosfære. Dette designet med eleganse og praktiske funksjoner kaller vi
“Human Modern”, og vi bruker det både i interiøret og eksteriøret.
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F O R M E T AV M E N N E S K E R – F O R M E N N E S K E R

I den komfortable kupeen oppdager du hva våre designere og håndverkere har oppnådd, takket være sine mange år og tiår med erfaring. De arbeider med spesielt
utvalgte materialer, og håndverkernes dedikasjon legges inn i hver eneste Mazda og gir bilene et menneskelig preg. Alle detaljer i helt nye Mazda MX-30 er et resultat
av vår håndverkstradisjon. Ekte kork - Heritage Cork - brukes i konsollens oppbevaringsrom og bidrar med tekstur og visuell varme. Dørkledningen har et fiberpreget
materiale med luftig uttrykk som skaper en materialbasert følelse av åpenhet i kupeen. Setene er kledd med et vegansk alternativ til naturlig skinn. Resultatet er et unikt
komfortabelt interiør der du raskt føler deg hjemme.

EN TILKOBLET OPPLEVELSE

Når du kjører helt nye Mazda MX-30 har du informasjon lett tilgjengelig - på en sikker
måte. I tillegg til fullverdig tilkobling av smarttelefonen via Mazda Connect-grensesnittet,
kan du også dele bilens data med forhandlere via en innebygd kommunikasjonsenhet
og en Mazda-server. Du kan også kontrollere bilens ladenivå eller kupétemperatur via
MyMazda-appen i smarttelefonen. Et 7” LCD-multidisplay med fartsmåler gir deg all
kjøreinformasjonen du trenger på en tydelig og kortfattet måte. Det sentralt plasserte
8,8” hovedinstrumentet med touch-funksjon kan vises med delt skjerm som gir tilgang til
mye informasjon og god kontroll.

Skann denne koden med mobiltelefonen din for å finne
ut mer om funksjonene i helt nye Mazda MX-30.

HELT NYE MAZDA MX-30
HELELEKTRISK

Bildet viser Mazda MX-30 i Ceramic Metallic 3-tone

DEN GODE FØLELSEN

Helt nye Mazda MX-30 gir en unik kjøreopplevelse, og den kompletteres med våre
videreutviklede sikkerhetsfunksjoner som vi kaller i-Activsense teknologi.
De sørger for at du kan kjøre med tillit og med fokus på det som teller – kjøregleden.
Vår autobremsfunksjon (SBS) er en funksjon som reduserer risikoen for kollisjon i
kryss. En annen funksjon bidrar til å unngå at bilen kommer ut av kjørefeltet ved å
overvåke veikanten og feltmerkingen. Fremragende sikkerhetsytelser takket være
kraftig karosseri med strukturer som effektivt absorberer kollisjonsenergi, mens
rammestrukturen sikrer full beskyttelse av høyspenningsbatteriet.
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HELT NYE MAZDA MX-30
DITT VALG

DIN ELBIL – DIN STIL

Utvalget av kreativt tilleggsutstyr gjør at teknologien føles naturlig. Interiøret kommer i ulike fargekoordineringer avhengig av valgt utstyrsnivå.
Industrial Vintage, en kombinasjon av brunt kunstskinn med svart denim og miljøvennlig mørk kork, skaper en følelse av lun komfort. Modern
Confidence kombinerer gråmelert tekstilmateriale med kunstskinn og naturlig kork for å gi deg en opplevelse av noe friskt og nytt. Eksteriøret
byr på 18” felger og andre praktiske eller designmessige alternativer som bidrar til å løfte kjøreopplevelsen.

Seter i svart og lysegrå tekstil (Sky)

Industrial Vintage

18” lettmetallfelger
Silver (Sky)

Takstativ

18” lettmetallfelger
Bright (Cosmo)

Innstegslist

Modern Confidence

FINN DITT UTTRYKK

Fargen på helt nye Mazda MX-30 er kanskje det første som fanger oppmerksomheten. Bilens utsøkte
eleganse og sterke karakter understrekes av Takumi-Nuri, Mazdas høykvalitets lakkeringsteknologi,
nå for første gang med 3-tonealternativer, der taket er svart og A-D-stolpene er i sølv eller mørk

Soul Red Crystal 3-tone

Ceramic Metallic 3-tone

Polymetal Grey Metallic 3-tone

Arctic White Solid / CLE

Jet Black

Machine Grey Metallic

Ceramic Metallic

Polymetal Grey Metallic

metallic. Takumi-Nuri balanserer dybden og glansen for å skape et uttrykk som ligger tett opp til
en håndlakkert konseptbil. Det gir liv og dybde til Soul Red Crystal 3-tone, Polymetal Grey Metallic
3-tone, Ceramic Metallic 3-tone og Ceramic Metallic.

Skann denne koden med mobiltelefonen, og bruk
Bygg din bil-funksjonen for helt nye Mazda MX-30.

H E LT N Y E M A Z D A M X- 3 0

PA K K E R

UTVALGT STANDARDUTSTYR (SKY)
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Batterikapasitet
Rekkevidde (WLTC)
Ladeport
Ladetid1
Akselavstand
Lengde
Høyde
Bredde (uten speil)
Dekk
Freestyle-dørenes åpningsvinkel foran
Freestyle-dørenes åpningsvinkel bak
Maks. effekt / Foreløpige data
Maks. dreiemoment / Foreløpige data
Strømforbruk WLTP:
Strømforbruk (blandet)
Strømforbruk (by)
Rekkevidde (blandet)
Rekkevidde (by)
CO2 (blandet)
Strømforbruk NEDC:
Strømforbruk (blandet)
Rekkevidde (blandet)
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35,5 kWh
200 km
Type2 for AC
CCS for DC
AC 5.,2 timer for lading opp til 80 % eller mer (veggboks 22 kW)
DC 30-40 minutter for lading opp til 80 % eller mer (hurtiglader 50 kW)
2,655 mm
4,395 mm
1,570 mm
1,795 mm
215/55 R18
82 °
80 °
145 hk
265 Nm
19 kWh/100 km
14,5 kWh/100 km
200 km
262 km
0 g/km
16 kWh/100 km
237 km

Facebook, Twitter, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Surround-Stage® og AudioPilot® er registrerte varemerker i USA og andre land. Brukt med tillatelse.
Internett: www.mazda.no August 2020 / NO-NO / 2665
Mazda Motor Norge tar forbehold om feil og endringer i spesiﬁkasjoner og utstyr som følge av kontinuerlig produktutvikling. Farger og detaljer i denne brosjyren kan avvike fra de faktiske fargene på grunn av
begrensninger i trykkeprosessen. Betegnelsen Bluetooth® samt tilhørende logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc., og Mazdas bruk av disse merkene er underlagt lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.
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