NYA MAZDA MX-ḃḀ

Hej Lola
Välkommen till en helt ny upplevelse utformad just för dig. En helt elektrisk bil som ger dig en känsla av att vara ett med
bilen, vilket är unikt för Mazda. Vi har utformat elbilen med dina vardagsbehov i åtanke – från Mazdas unika köregenskaper
och stabilitet till utmärkt kördynamik, en rymlig interiör och en räckvidd som passar din dagliga körning.

Ditt ID
9PD308XXWJ
För att ange i sökning

M A Z D A -A N D A N Ä R E L E K T R I S K
Ända från början har vi byggt bilar som skiljer sig från mängden. Vi tillverkade
den första sportbilen med wankelmotor, trots att alla sa att det var omöjligt,
och vann den tuffaste tävlingen i historien – Le Mans 24-timmars. Det är den
passionen som driver oss framåt i allt vi gör. Det är vår utmanaranda som har
inspirerat oss att skapa vår första elbil. Elbilen som är mer än bara en elbil.
Precis vad man behöver i vardagen.

D E N F Ö R S TA H E LT E L E K T R I S KA M A Z D A N
Vår första elbil har utformats för att förflytta dig, både fysiskt och känslomässigt, till ett nytt plan. Den är designad med
vår människocentrerade filosofi och utnyttjar alla fördelar med elbilstekniken. Nya Mazda MX-30 är en unik crossover.
Den förfinade KODO-designen syns i alla detaljer, till exempel de bakhängda dörrarna och den svävande mittkonsolen,
medan anslutningsmöjligheterna och de genomtänkta säkerhetsfunktionerna ger trygghet och ökar självförtroendet.
Resultatet är en trygg körupplevelse som stimulerar sinnena och lyfter humöret varje gång du sitter bakom ratten.

M A Z D A M X- 3 0 - U T F O R M A D M E D KÄ N S L A O C H PA S S I O N
Bilar är vår målarduk. Och din. Bara människor kan skapa äkta konst. Därför börjar Mazdas designprocess med modeller
som skulpteras för hand i lera. Nya Mazda MX-30 är designad med en modern tolkning av vårt flerfaldigt prisbelönta
formspråk KODO - Soul of Motion. MX-30 finns tillgänglig i flera välutrustade versioner, men drivlinan är alltid densamma helt elektrisk.

Interiörens design och utformning är extra viktig, för det är där du tillbringar den mesta tiden med din bil. MX-30

F AV O R I T P L AT S E N

har en slående design med noggrant utvalda material som ger en känsla av värme och välbefinnande. Vi har använt
specialbehandlad, äkta kork på utvalda ytor för att få en slitstark och vacker yta med en behaglig och genuin känsla.
Dörrklädslarna har ett material med en luftig textur som är lika skönt att beröra som att se på och dessutom är
tillverkat av 100% återvunnen plast. Lädret i stolarna har till största del ersatts av ett veganskt skinn som är förvillande
likt äkta läder. Med MX-30 har vi tagit steget längre för att hitta miljömässigt hållbara material som möter högt ställda
krav på känsla och utseende.

Ö P P E N P L A N LÖ S N I N G
Nya Mazda MX-30 kan användas till mycket mer än att bara ta dig från punkt A till punkt B. Den är utformad för att stimulera
din kreativitet och nyfikenhet. Det är därför vi har designat de bakhängda dörrarna för att skapa ett inspirerande utrymme som
du kan använda hur du vill. Föreställ dig att du stannar till vid din favoritplats och öppnar dörrarna för att njuta av utsikten från
bilens baksäte. De bakhängda dörrarna gör det enkelt att lasta i och ur bagage. Det användarvänliga bagageutrymmet rymmer
fyra resväskor (totalt 115 cm per väska) och det finns ytterligare ett förvaringsutrymme under golvet för förvaring av små föremål.
Precis vad man behöver i vardagen.

T I L LV E R KA D AV M Ä N N I S K O R – F Ö R M Ä N N I S K O R
Inuti den öppna kupén upptäcker du våra hantverkares expertis – ett
kunnande som har tagit åratal, ibland till och med årtionden, att förfina
till ren mästerlighet. De har arbetat med specialtillverkade material och
deras passion, tålamod och hängivenhet till hantverket är påtaglig i varje
Mazda. Varje detalj inuti nya Mazda MX-30 är ett bevis på deras passion
och kvalitetstänk.

S VÄVA N D E M I T T K O N S O L
Inuti nya Mazda MX-30 är den svävande konsolen en blandning mellan modern design med funktionalitet. Den svävande konsolen
är dessutom enkel att använda och gör att kupén känns större och mer öppen. För att skapa den unika formen gjorde vi om
kopphållarna från grunden, för optimal funktion och användarvänlighet. Allt är genomtänkt in i minsta detalj, som placeringen av
växelspaken och vridreglaget HMI Commander vid konsolens framkant och höjden på mittarmstödet, för att säkerställa bekväm
kroppshållning och naturliga handgester när man sträcker sig mot reglaget.

N YA M A Z D A M X- 3 0 – CO S M O
Den mest utrustade versionen, COSMO, har alla de extra detaljerna för att skapa en ännu behagligare resa. Till Cosmo ingår klädseln Modern
Confidence som går i ljusare toner och som tillval kan man du välja den något mörkare klädseln Industrial Vintage som går i svart denim och brunt
konstskinn. Lättmetallfälgarna är på 18 tum och till Cosmo ingår en ljudanläggning från Bose© med kristallklar ljudåtergivning. Här finns också
360-graders parkeringskamera, och väl genomtänkta säkerhetsfunktioner, till exempel varning för korsande trafik framför bilen, vilket ger fullständig
sinnesro och ökad trygghet varje gång du kör. Resultatet är en körupplevelse som stimulerar sinnena och lyfter humöret varje gång du sitter bakom ratten.

N YA M A Z D A M X- 3 0 – CO S M O
Till nivån COSMO ingår också adaptivt helljus med 20 indivudella zoner i varje strålkastare. Det gör att du alltid kan köra med helljus aktiverat och låta bilen
automatiskt släcka ner de zoner som riskerar blända övrig trafik. Behöver du ladda mer än din mobiltelefon så finns det också en vanlig stickkontakt där du
kan ladda exempelvis en dator. Till en COSMO finns infällningar av sidenmatt krom eller krom bland annat på ratten och runt startknappen för att ge ett
lyxigare intryck. Väljer du COSMO så får du även möjligheten att välja till vår exklusiva 3-tonslack.

B O S E ©- L J U D S Y S T E M
Nu kan varje biltur med nya Mazda MX-30 göras till ditt eget soundtrack. BOSE©-ljudsystemet med tolv högtalare i kombination
med Mazda Harmonic Acoustics ger perfekt placerade högtalare med oslagbart ljud i varje del av kupén. Resultatet är ett fantastiskt
kraftfullt ljud som känns naturligt med enastående klarhet.

ELEKTRISK KÖRNING
PÅ E T T N Y T T S ÄT T

Den första helt elektriska Mazda är designad och konstruerad för att ge en naturlig
respons, vilket ger en säker, stressfri och intuitiv körning oavsett var du kör.

ELEKTRISK KÖRNING

Nya Mazda MX-30 är utrustad med ett lätt batteri
(35,5 kWh) som säkerställer ett lågt klimatavtryck genom
hela livscykeln samtidigt som det är perfekt för daglig
körning. Räckvidden är på upp till 200 km vid blandad
körning under optimala förhållanden, vilket räcker gott
och väl för det dagliga behovet. Vid stadskörning ökar
räckvidden till ca 260 km, bland annat tack vare bilens
effektiva bromskraftsåtervinning.1 Det tar ner till 36
minuter att ladda batteriet från 20-80% med en publik
snabbladdare (likströmsladdare med 50 kW eller högre
kapacitet).2 Laddluckan är placerad för att det ska vara så
enkelt som möjligt att ansluta laddkabeln.

1

Den aktuella räckvidden varierar beroende på många faktorer som

t.ex individuell körstil, hastighet, aktuell rutt, omgivande temperatur
och bruk av komponenter som förbrukar elektricitet som t.ex
luftkonditionering, kupévärmare och eluppvärmda säten.
2

För mer detaljerad information om laddning, se de tekniska

specifikationerna på sidan 41.

B AT T E R I S TAT U S
Batteristatusen visas tydligt på instrumentbrädan, så att du alltid vet exakt hur långt du kommer. När du laddar bilen kan du alltid se
laddningsnivån på instrumentbrädan, i laddningsporten eller via en mobil enhet i appen MyMazda. Du kan dessutom ställa en timer
för laddning, så att du kan ladda när strömmen är som billigast.

K O N S T R U E R A D F Ö R AT T K Ö R A S
Det finns många anledningar till varför nya Mazda MX-30 är mycket mer än bara en elbil. Den unika körupplevelsen är
kalibrerad för att ge en utmärkt respons, exakt styrning och hög säkerhet.

E - S K YA C T I V F O R D O N S A R K I T E K T U R
Med vår nya e-Skyactiv-teknologi är det lätta litiumjonbatteriet inbyggt i chassit. Detta ger en låg tyngdpunkt och en
viktfördelning på 50:50, för en intuitiv körupplevelse som gör att bilen reagerar sig precis som du vill.

JUSTERBAR MOTORBROMS
Med hjälp av reglage på bägge sidorna om ratten kan bilens
motorbroms enkelt justeras. Genom att välja bland fem olika
lägen kan du anpassa den motorbroms du önskar att bilen ska
använda sig av. På så vis kan du hitta den nivå som passar din
körstil bäst. Oavsett vilken nivå du väljer att köra med så är
systemet utformat för att spara energi genom att ta tillvara på
bromskraftsenergin även när bromsen används. Den inställbara
motorbromsen gör att du till stor del kan köra bekvämt
genom att reglera hastigheten och bromsverkan med hjälp
av gaspedalen.

E L E C T R I C G -V E C T O R I N G
CO N T R O L P L U S ( E - G V C P L U S )
e-GVC Plus ger exakt kontroll över motormomentet som respons
på förarens styrning. Det justerar automatiskt kraftfördelningen
mellan fram- och bakaxel, för hög stabilitet och en naturlig och
behaglig körupplevelse.

ELEKTRISK SÄKERHET

Bara för att det är en elbil betyder inte det att den är mindre säker än en vanlig bil. Batteriet skyddas med höghållfasta material och är omgivet av en kraftig
ram, vilket förhindrar att högspänningskomponenterna exponeras och skyddar batteriet om en olycka mot förmodan skulle inträffa.

AVSTÄNGNING I NÖDFALL
Som ett extra säkerhetslager aktiveras avstängningsfunktionen för batteriet omedelbart vid kollision eller om en oväntad situation uppstår. Det finns dessutom
funktioner som skyddar högspänningskomponenterna för att säkerställa högsta möjliga säkerhetsnivå.

SKYDDSHÖLJE
För att förhindra att föraren och passagerarna kommer i kontakt med farlig spänning har vi skapat ett extra skyddshölje för högspänningskomponenterna.

KYLSYSTEM
Bilens klimatanläggningen samverkar med kylningen för batteriet för att optimera prestandan för både luftkonditioneringen och säkerställa att batteriet alltid
har rätt temperatur.

H E LT U P P K O P P L A D

I nya Mazda MX-30 har du fullständig kontroll. Den nya MyMazda-appen ger dig snabb
åtkomst till all information du behöver.

UPPKOPPLAD UPPLEVELSE

När du kör nya Mazda MX-30 är all information utifrån
lätt tillgänglig inuti bilen. Förutom standardanslutningen
mellan din smartphone och bilen via Mazda Connect
kan fordonsinformation delas med återförsäljare via
den inbyggda kommunikationsenheten och Mazdas
server. Du kan också styra bilens laddningsnivå eller
innertemperatur via MyMazda-mobilappen. Det
digitala huvudinstrumentet på 7 tum i mitten visar all
körinformation du behöver på ett tydligt sätt, så att du kan
läsa och förstå informationen direkt. Dessutom har den
centralt placerade informationsdisplayen på 8,8 tum ett
delat läge för enklare användning och total kontroll över
all information.

M Y M A Z D A -A P P E N
En ny funktion för våra anslutna tjänster har tagits fram för att göra livet lättare och användningen av elbilen så smidig som möjligt.
Med hjälp av MyMazda-appen kan du alltid se information om bilen i realtid på din mobiltelefon. Glömde du att ansluta laddkabeln?
Då påminner appen dig. Vill du ladda bilen eller bara justera inställningarna för bilens klimatanläggning? Det kan du göra via appen.
Du kan till och med reglera temperaturen i bilen när som helst via appen. Det finns fler funktioner tillgängliga, till exempel möjlighet
att söka efter laddstationer i kartfunktionen, så att du har fullständig kontroll, och information i realtid om din bil, även när du inte
befinner dig vid den.

P E K S KÄ R M
Pekskärmen på 7 tum fungerar som kontrollpanel för
klimatanläggningen, där du kan reglera temperaturen i kupén,
luftflödet samt aktivera ratt- och sätesvärmen. Den är utformad
så att du enkelt ser all information för att förhindra att du blir
distraherad när du kör. Grafiken ändras gradvis beroende på
tid på dygnet och utomhustemperatur, för att ge varje biltur en
individuell stämning. Den välkomnar dig dessutom genom att
sakta höja ljusstyrkan när du sätter dig i bilen.

M A Z D A CO N N E C T
Det förbättrade Mazda Connect-gränssnittet förstärker bandet mellan dig och din bil. Snabb uppstart, förbättrad bild- och
ljudkvalitet, en inbyggd 3D-gyrosensor och fritextsökningsfunktion som gör det möjligt att söka efter destinationer genom att ange
en kombination av sökord – allt detta bidrar till en säkrare och smidigare interaktion med din bil. All information som finns att tillgå
utanför bilen är nu tillgänglig inom några sekunder. Mittskärmen på 8,8 tum har ett dubbelskärmsläge som använder den breda
skärmen för att göra enheten ännu lättare att använda.

KOMFORT I ALLA LÄGEN

Vi har utrustat nya Mazda MX-30 med en serie funktioner
för att förbättra komforten och användarvänligheten.
Det går nu att söka efter närmsta laddstation via
navigationssystemet, medan det nyckellösa låssystemet
och Bluetooth®-funktionen ger bättre kontakt med bilen
även när du inte sitter i den. Mazda Apple CarPlay™
och Android Auto™ ser till att du kan lyssna på din
favoritmusik eller valfri podcast när du vill och var du vill.

N YA M A Z D A M X- 3 0 :
I N D U S T R I A L V I N TA G E

Till COSMO kan också en mörkare klädsel väljas till. Den
går i en kombination av brunt konstskinn och en sittyta
i svart denim. Innertaket går i svart och korkdetaljerna är
något mörkare i tonen för att passa ihop med klädseln.
Elmanövrerad förarstol ingår. Strålkastarna på samtliga
versioner av COSMO är adaptiva och gör det möjligt
att automatiskt släcka de delar av helljuset som bländar
framförvarande trafik.

D U KA N U P P G R A D E R A N YA M A Z D A M X- 3 0 Ä N N U M E R
För att ytterligare förbättra körkomforten och känslan av att vara ett med bilen kan du uppgradera den med
många smarta och snygga tillbehör. Vart och ett har utformats för att göra din helt nya Mazda MX-30 ännu
mer speciell – och för att den ska kännas ännu mer som din egen.

TILLBEHÖR
Med ett stort sortiment av Mazda-originaltillbehör, som belysta instegslister i borstad stål,
takräcke och yttre dekorpaket, kan du göra din nya Mazda MX-30 ännu mer till din egen.

KÖR SÄKERT
Allt från förarens position till bilens kaross och till och med hur de bakhängda dörrarna är
konstruerade bidrar till ökad säkerhet för både förare och passagerare, för att se till att du
alltid känner dig trygg i nya Mazda MX-30.

T R YG G H E T
Den unika körupplevelsen i nya Mazda MX-30 kompletteras av våra utökade säkerhetsfunktioner som vi kallar för i-Activsense. De ser till att
du kan köra med självförtroende och fokusera på det som är viktigt – körglädjen. Enastående säkerhet uppnås av en styv kaross och strukturer
som effektivt absorberar energin vid kollisioner samtidigt som starka balkar i bottenplattan skyddar högspänningsbatteriet.

KÖASSISTENT
När bilen kör i långsam trafik styr CTS automatiskt accelerations- och bromssystemet för att hålla
lämpligt avstånd till fordonet framför. Det assisterar även med hjälp av styråtgärder som ser till
att bilen stannar i rätt fil.

VA R N I N G F Ö R K O R S A N D E T R A F I K F R A M F Ö R
En uppsättning radarenheter övervakar de främre diagonala områdena till vänster och höger för
att underlätta körning på stadsgator med mycket bilar och människor i rörelse och för att skydda
dig, så att du kan fokusera på körglädjen.

A U T O B R O M S M E D D E T E K T E R I N G AV F O T G Ä N G A R E
Avståndet mellan din bil och fordonet framför övervakas ständigt och systemet bromsar
automatiskt om det finns risk för en kollision i farter upp till 80 km/h. För extra säkerhet kan
autobromsen även detektera fotgängare och cyklister.

F I L H Å L L N I N G S A S S I S TA N S
Systemet ser markeringarna i vägen och varnar och ger en motstyrande effekt om fordonet
oavsiktligt håller på att lämna sin fil, så att du är skyddad och kan känna dig trygg oavsett hur
långt du kör.

D Ö D A V I N K E L N - Ö V E R VA K N I N G
Systemet för övervakning av döda vinkeln identifierar fordon som närmar sig bakifrån, i en
närliggande fil, så att du säkert kan byta körfält. Systemet varnar dig om det finns fordon
i döda vinkeln, så att du kan fokusera på vägen.

Kontakta din lokala återförsäljare för att boka en provkörning, ett möte för att diskutera
specialerbjudanden eller för att få mer information om din konfigurerade nya Mazda MX-30.

K O N TA K TA O S S

B O KA P R O V K Ö R N I N G

TEKNISK A SPECIFIK ATIONER

Längd

4 395 mm

Bredd

1 795 mm

Höjd

1 570 mm

Axelavstånd

2 655 mm

Bagagerumsvolym

341-366 l

Hjul

18" lättmetallfälgar, mörktonade

Maximal effekt

145 (107) hk (kW)

Maximalt vridmoment

271 Nm

Batterikapacitet

35,5 kWh

Räckvidd, bl. körn.

200 km

Räckvidd, stadskörn.

265 km

Energiförbrukning

19 kWh/100 km

Max taklast

75 kg

Laddningskontakter

Typ 2 (AC) / CCS (DC)

Ombordladdare

6,6 kW

Snabbladdning, kapacitet

50 kW

Tjänstevikt

1 675 kg

Max släpvikt

0 kg

Mazda Motor Sverige reserverar sig mot tryckfel och förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och utrustning till följd av fortlöpande produktutveckling. Färg och inredning som visas i denna broschyr
kan skilja sig från de egentliga färgerna p.g.a. bildskärmens begränsningar. Vi rekommenderar dig att kontakta din Mazda-återförsäljare om du har ytterligare frågor om detta. Apple CarPlay™, Android Auto™
och Bose® är registrerade varumärken i USA och andra länder. Bluetooth® -varumärket och -logotypen ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Mazda Motor Company sker under licens.
Andra varumärken och namn tillhör respektive ägare. Augusti 2020 - Internet: www.mazda.se
* 36 minuter är baserat på en utetemperatur på 20°C

Den exakta tiden för laddning varierar beroende på olika faktorer som t.ex typ av laddare, batteriets skick samt både batteriets temperatur och omgivningens temperatur. Vid kallt klimat påverkar både
batteriets aktuella temperatur och omgivningens temperatur tiden för laddning, och kan i vissa fall leda till avsevärt längre tid för uppladdning av batteriet.
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