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ВПЕРШЕ ПРЕЗЕНТОВАНА  
В 2003 РОЦІ, АБСОЛЮТНО 
НОВА MAZDA3 Є ПЕРШИМ 
АВТОМОБІЛЕМ НОВОГО 
ПОКОЛІННЯ MAZDA.

Як одна з ключових моделей лінійки, Mazda3 
завжди втілювала останні досягнення в 
галузi інженерії та автомобілебудування і 
забезпечувала завантаження виробничих 
ліній. Понад шість мільйонів автомобілів 
Mazda3 були продані по всьому світу з 
моменту світової прем’єри, та понад мільйон 
автомобілів – на європейському ринку.

Mazda прагне встановити міцний контакт з 
власниками автомобілів бренду, що базується 
на глибокому емоційному зв’язку. Автомобіль 
не тільки повинен бути засобом пересування 
з пункту А в пункт Б. Він повинен створити 
відчуття єднання з водієм, що робить кожну 
взаємодію природною та інтуїтивною. Цей 
людиноорієнтовний підхід знайшов своє 
повне вираження у новій Mazda3.

Нова Mazda3 майстерно спроектована так, 
щоб викликати у водія відчуття задоволення, 
незважаючи на будь-які обставини. Нове 
втілення дизайну KODO для нової Mazda3 
позбавлене зайвих елементів та висловлює 



суть японської естетики. Відчуття спокою, 
комфорту та розкоші охоплює як інтер’єр 
автомобіля, так і зовнішній дизайн. 
Нова Mazda3 також є першою серійною 
моделлю, що отримала нові технології, які 
реалізуватимуть довгострокове бачення 
Mazda «Sustainable Zoom-Zoom 2030». Метод 
підраховування кількості викидів вуглецю 
від моменту видобутку пального до його 
споживання автомобілем забезпечує справжній 
захист навколишнього середовища та при 
цьому забезпечує виняткову ефективність 
використання пального. Поява революційного 
бензинового двигуна Mazda Skyactiv-X є 
важливим кроком у цьому напрямку. Нова 
Mazda3 – це перший автомобіль, на якому буде 
серійно встановлюватись цей двигун.

Автомобілі Mazda наступного покоління, що 
сконструйовані на новій платформі Skyactiv-
Vehicle Architecture, моделюються на основі 
безлічі досліджень, щоб зробити процес 
керування ще більш природним та менш 
напруженим. Керування автомобілем вимагає 
постійного прийняття рішень та вживання 
заходів на обставини, що трапляються на 
дорозі. Нова Mazda3 пропонує водієві та 
всім пасажирам новітні технології безпеки, 
ергономічний дизайн та новий рівень 
комфорту для всіх. 



ДИЗАЙН

•  Mazda3 є втіленням більш зрілої інтерпретації концепції 
дизайну KODO, що спирається на суть японської 
естетики.

•  Спортивний, емоційний хетчбек і елегантний, 
витончений седан втілюють два різних характера та два 
різних стиля, що наділені власною індивідуальністю.

•  Новий дизайн фар – це ще один ключовий момент 
еволюції дизайну Kodo.

•  Унікальні бокові панелі кузова автомобіля є прикладом 
японської майстерності. Їхня динамічна стилізація 
втілює рух та підкреслює гру світла та тіні на кузові.

•  Нова конструкція передньої частини зі зниженим 
центром ваги та зменшена відстань між колісними 
арками та шинами підкреслюють вражаючі пропорції 
абсолютно нової Mazda3.

•  Polymetal Grey – це новий, ексклюзивний колір, 
розроблений саме для хетчбека.

•  Новий дизайн інтер’єру виражає ідеальну симетрію, 
функціональність і комфорт, які налаштовують на легку 
і комфортну їзду.

•  Зерниста текстура нових матеріалів інтер’єру з новою 
технологією двошарового формування підкреслює 
якісний та яскравий дизайн.

•  Для ринку України доступні два варіанти оббивки 
салону: чорна тканина для всіх комплектацій седану та 
хетчбеку, крім Premium та чорна шкіра для комплектації 
Premium, яка доступна тільки для версії седан. 



ФУНКЦIОНАЛЬНIСТЬ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА  
MZD CONNECT

•  Оновлений кокпiт і конструкція сидіння дозволяють створити 
природне та розслаблене положення водія водія.

•  Оновлена архітектура центрального тунелю пропонує більший 
комфорт і легший доступ до елементів консолі.

•  Функціональність перемикача передач КПП оптимізована для 
більшого комфорту.

•  Діапазон телескопічного регулювання рульового управління 
збільшений до 70 мм.

•  Покращена конструкція передніх стійок кузова, поліпшені функції 
склоочищувачів та вдосконалені системи розпізнавання відстані та 
швидкості покращують оглядовість та загальну безпеку.

•  7-дюймовий TFT-дисплей у центральній частині щитка приладів 
максимально полегшує зчитування інформації.

•  8.8-дюймовий широкоформатний центральний дисплей з функцією 
розділеного екрану та покращеною функціональністю.

•  Управління та вигляд дисплеїв, командного перемикача, 
попереджень та перемикачів уніфіковано та спрощено.

•  Вдосконалена бортова система MZD Connect включає підтримку 
додатків Android Auto та Apple Car Play.

•  Нова схема розташування акустичної системи в салоні дозволила 
перемістити передні динаміки ближче до капота, значно поліпшивши 
звукоізоляцію.

•  Акустична система Bose® з 12 динаміками забезпечує 
безпрецедентну якість звучання (тільки для комплектації Premium). 



ДИНАМІКА

•  Абсолютно нова Mazda3 стане першим 
серійним автомобілем з інноваційним 
двигуном Skyactiv-X – двигуном 
внутрішнього згорання, що використовує 
технологію запалювання від стиснення 
(очікується не раніше грудня 2019 р.).

•  Дизельний двигун Skyactiv-D 1.8 
потужністю 116 к.с. поєднує зразкові 
показники економічності – 5.5 л/100 км в 
комбінованому циклі (WLTP) з викидами 
CO2 120 г/км і обладнаний каталізатором 
викидів оксиду азоту (NSC). 

•  Для ринку України, зважаючи на менш 
жорсткі вимоги по нормам емісії у 
порівнянні із європейськими, замість 
поставки бензинового двигуна 2.0 із 
зниженою потужністю (для дотримання 
норм вихлопів WLTP, RDE) поставляються 
звичайні двигуни Skyactiv-G 1.5  
практично з такою ж потужністю, як і у 
Skyactiv-G 2.0 для європейських ринків, а 
саме 120 к.с. Показники витрати пального 
складають 6.2 – 6.4 л/100км у змішаному 
циклі за вимірюваннями за нормами NEDC. 



•  Система контролю руху автомобіля 
у поворотах та на слизькій дорозі 
G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) 
використовує крутний момент двигуна 
та гальма для покращення керованості та 
зчеплення з дорогою.

•  Платформа Skyactiv-Vehicle Architecture 
побудована згідно з результатами 
досліджень умов для максимального 
комфорту руху.

•  Нові багатонаправлені кільцеві структури 
збільшують жорсткість кузова, 
зменшуючи затримку у передачі енергії.

•  Перероблена геометрія підвіски 
допомагає долати нерівності на дорозі 
більш лінійно.

•  Регулювання педалі гальма призводить 
до більшої керованості та комфорту.

•  Перероблені сидіння ідеально 
підтримують область тазу і зберігають 
природну S-подібну криву хребта.

•  Структурні налаштування гарантують 
зниження рівня шуму в дорозі та 
акустичний комфорт. 



БЕЗПЕКА

•  Абсолютно нова Mazda3 оснащена різноманітними 
сучасними технологіями активної і пасивної безпеки.

•  Нещодавно розроблена система моніторингу стану 
водія виявляє настання втоми.

•  Система попередження про поперечний рух та рух 
спереду в сліпих зонах (FCTA) гарантує високий  
рівень безпеки.

•  Система підтримки під час руху у потоці CTS взаємодіє 
з акселератором, педаллю гальма і кермом.

•  Останнє покоління системи камер кругового огляду 
360° забезпечує повний огляд автомобіля за рахунок 
нової (відмінної від моделей покоління 6.0 та 6.5) 
системи цифрових камер.

•  Покращені адаптивні світлодіодні фари забезпечують 
більшу видимість в різних умовах руху.

•  Cпіввідношення ультрависокоміцної сталі робить кузов 
Mazda3 легким і надзвичайно жорстким.

•  Передні сидіння сконструйовані таким чином, щоб 
мінімізувати можливі пошкодження шиї у разі аварії.

•  Нові подушки безпеки для захисту колін та 
перероблена конструкція ременя безпеки захищають 
пасажирів в разі зіткнення.

•  Оновлена структура капота зменшує травми пішоходів 
завдяки кращому поглинанню енергії. 



2. ДИЗАЙН



ЗВИЧАЙНА КРАСА ПРОПОНУЄ ВИШУКАНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ

Концепція дизайну «KODO – 
Душа руху» стала рушійною 
силою в підвищенні глобальної 
цінності бренду, з моменту 
прем’єри концепту Shinari 
в 2010 році. Зараз Mazda 
рухає KODO на крок далі, 

розглядаючи автомобіль як 
витвір мистецтва. Результатом 
є новий рівень вишуканості 
та елегантності, натхненний 
ключовими елементами 
японської естетики.

Першими автомобілями, які 
втілили нову майстерну мову 
дизайну Mazda, були концепт-
кари RX-Vision, представлений 
на автосалоні в Токіо у 2015 
році, і Vision Coupe 2017 
року. Перший концепт виграв 

всесвітні дизайнерські премії 
у 2018, а Vision Coupe був 
вшанований титулом  
«Концепт-кар року» на 
Женевському автосалоні та 
названий найкрасивішим 
концепт-каром року на 

міжнародному автосалоні  
в Парижі.
 
Нова Mazda3 є першою 
серійною моделлю, що 
перейняла еволюцію  
дизайну KODO.



ДВІ РІЗНІ ОСОБИСТОСТІ

Два різних характери та два різних 
стиля, два кузови, що наділені власною 
індивідуальністю. Хижий та харизматичний 
хетчбек, що змушує битись ваше серце 
швидше від очікування незабутніх 
пригод за кермом. А на противагу йому 
стриманий та вишуканий седан – втілення 
традицій японської естетики.

КОНЦЕПЦІЯ ДИЗАЙНУ ХЕТЧБЕКА: СПОРТИВНИЙ ТА ХАРИЗМАТИЧНИЙ

Концепція дизайну для хетчбека 
зосереджена на створенні потужної 
та динамічної форми, що передає 
свіжий підхід до стиля хетчбека. 
Унікальна форма кузова створює 
хижий, агресивний вигляд, який 
привертає увагу.

Потужні задні стійки допомагають 
досягти унікального дизайну задньої 
частини кузова, в якому усі частини 
наче б зроблені з одного шматка 
сталі. Щоб досягти таких форм, 
Mazda ліквідувала всі характерні для 
попередніх поколінь лінії і повністю 
покладалася на ідеально вигнуті 

панелі кузова, які віддзеркалюють 
навколишнє середовище. 

Темний колір і сміливий контур крил 
чітко відрізняє його від седана.

2.1 ДИЗАЙН ЕКСТЕР’ЄРУ



КОНЦЕПЦІЯ ДИЗАЙНУ СЕДАНА: ВИШУКАНИЙ ТА ЕЛЕГАНТНИЙ

Інженери та дизайнери Mazda 
приклали максимум зусиль для 
створення седана, який буде 
втіленням елегантності у кожній лінії 
кузова та кожній деталі інтер’єру.

На відміну від хетчбека, седан 
відповідає більше традиційному 

стилю виділення капота, середньої 
частини кузова і багажного 
відділення як трьох окремих 
елементів. Але новий седан Mazda3 
досягає абсолютного нового рівня. 
Протікаючи від фронту до корми 
в єдиному русі, плавні лінії седана 
відображають вишукану красу і 

витончений профіль. Всі елементи 
спереду і ззаду використовують 
горизонтальну схему розміщення, 
що підкреслює більш широкий 
зовнішній вигляд зі зниженим 
центром ваги. А оригінальне 
хромоване крило є додатковим 
акцентом якості.



ПРИХИЛЬНІСТЬ ДО МИСТЕЦТВА

Дизайнери, інженери та виробничі підрозділи Mazda 
працювали пліч-о-пліч для того, щоб довести всю 
красу дизайну KODO до ідеалу в новій Mazda3. 
Однією з характеристик, що є данню японській 
майстерності, є нові форми кузова. В залежності від 
кута огляду і від того, як світло падає на поверхню, 

створюються плавні візуальні переходи. Крім того, 
нова Mazda3 має новий дизайн передньої частини 
зі зниженим центром ваги, який додає більш 
гармонійного світлового потоку і краси до пропорцій 
автомобіля. Це стало можливим завдяки інтеграції 
функцій деталей в передній частині кузова, таким 

чином максимально збільшивши ефективність 
простору. До того ж, межі панелей навколо колісних 
арок повністю складені назад, виділяючи колеса 
ззовні. Зменшена відстань між колісними арками 
і колесами підкреслює стильний зовнішній вигляд 
автомобіля.



ДИНАМІЧНИЙ ДИЗАЙН ФАР

Оновлений дизайн Mazda3 позбавляється всіх 
непотрібних елементів, щоб залишити лише суть. 
Як результат, нові передні фари Mazda3 мають 
кільцеподібну форму в центрі з акцентом на бічній 
ілюмінації. Задні комбіновані ліхтарі мають чотири 
круглі елементи з оригінальними градаціями,  

які формують візуальне прагнення до руху вперед.  
До того ж, тривимірний дизайн зовнішніх ліхтарів 
надає хетчбеку суворого вигляду, в той час як фари 
седана розташовані ближче одна до одної, щоб 
передати елегантність.



КОЛЬОРОВА ГАМА

Новий колір Polymetal Grey розроблений виключно 
для хетчбеку. Колір поєднує в собі яскраві алюмінієві 
вкраплення і непрозорий пігмент сіро-блакитного 
відтінку, змішуючи твердий металевий вигляд з 
характерною глянсовою м’якістю пластика. Тональність 

кольору змінюється в залежності від гри світла, 
підкреслюючи майстерну форму хетчбека. Крім 
нового кольору, Mazda3 пропонує своїм поціновувачам 
також фірмові кольори Mazda – Soul Red Crystal 
і Machine Grey, та інші кольори: Titanium Flash, 

Deep Crystal Blue, Snowflake White Pearl і Jet Black, 
доповнюючи гамму кольорів хетчбека до семи і для 
седана до шести без жодних доплат для клієнтів.



2.2 ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ



МЕНШЕ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ БІЛЬШОГО КОМФОРТУ

Інтер’єр абсолютно нової Mazda3 також продиктований 
мінімалістським підходом «less – is more», наближаючись 
до ідеалу еволюціонованого дизайну KODO. Всі 
елементи, крім кокпіту, втілені якомога простіше, щоб 
підкреслити додатковий простір для водія та пасажирів. 
Щоб підсилити зв’язок між автомобілем та водієм, кожен 
аспект кокпіту виконано в ідеальній горизонтальній 
симетрії, зосередженої на водієві. Ця фірмова філософія 
дизайну Mazda гарантує, що кожен елемент автомобіля 
сприяє комфорту та легкості для водія та задоволенню 
від керування.



КОКПІТ: В ПОГОНІ ЗА ПРОСТИМ ПРОТЕ 
ЕЛЕГАНТНИМ ДИЗАЙНОМ

Для того, щоб втілити більш простий та 
елегантний дизайн, кокпіт нової Mazda3 
виконаний з симетричним компонуванням і 
горизонтальною орієнтацією, заснованою на 
концепції «less – is more». Це позбавляє всіх 
непотрібних елементів і дозволяє досягти рівня 
бездоганного комфорту і якості, якої раніше не 
було.

Зручне кермо, трьохзонне лінійне оформлення 
та вентиляційні дефлектори створюють ідеальну 
симетрію в кокпіті. Крім того, дизайн акцентує 
увагу на концепцію «точки зникнення», ефективно 
застосовану на попередній Mazda3. Нижня спиця 
рульового колеса в положенні «шість годин» 
здається більш вузькою і спрямованою вниз, в той 
час як ліва і права зони нахилені всередину до 
водія. Центральний дисплей також розташований 
під кутом до водія; його квадратно-орієнтовані 
межі зведені до візуальної точки зникнення. Цей 
підхід проектування не тільки підкреслює чіткий 
акцент на водія, що рухається від фронтальної 
зони до задньої частини, але також визначає 
другу горизонтальну вісь через компонування 
форм, які плавно перетікають від панелі приладів 
до деталей обробки дверей.



НОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ БІЛЬШОЇ ЕКСПРЕСІЇ

Японська відданість мистецтву та бездоганному 
дизайну знайшли своє втілення у нових 
матеріалах, що використовуються у новій Mazda3.

Такі деталі, як панель приладів, виконані з нових 
матеріалів зернистої структури, що є дуже 
подібними до натуральної шкіри. Щоб відтворити 
різноманітні візерунки натуральної шкіри, 
Mazda представила складки з різною глибиною 
та формами «міток зростання». У результаті 
з’явилася нова зерниста структура, яка надає 
інтер’єру живий, насичений вигляд. Нова панель 
перемикання передач використовує технологію 
двошарового формування. Вона активує 
гравійований лазером чорний шар, що покритий 
іншим прозорим шаром. Коли світло потрапляє на 
панель приладів, воно проходить через прозорий 
шар і досягає розсіяного відображення на 
вигравіруваній поверхні під ним. Потім світловий 
потік переміщується до глянсового покриття, 
щоб зупинитися в точці глибокої прозорості, – це 
чітко підкреслює спортивну та елегантну природу 
абсолютно нової Mazda3.

Для обох версій кузова – хетчбека та седана – 
доступне оздоблення салону чорною тканиною, 
а для версії седану в комплектації Premium із 
дизельним двигуном – із чорною шкірою.



3.  ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА  
MZD CONNECT



АВТОМОБІЛЬ ТА ВОДІЙ  
У ІДЕАЛЬНІЙ ГАРМОНІЇ

ЛЮДИНООРІЄНТОВНИЙ ПІДХІД MAZDA  
ДО РОЗРОБКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ СЛУЖИТЬ 
ОСНОВОЮ СТВОРЕННЯ АВТОМОБІЛІВ  
ДЛЯ БЕЗТУРБОТНОГО ДОСВІДУ ВОДІННЯ. 

Філософія Jinba-Ittai прагне до абсолютно інтуїтивного 
і природного зв’язку між автомобілем і водієм. Щоб 
досягти цього ідеалу, Mazda провела інтенсивні 
дослідження в сфері того, як люди природно рухаються 
і що викликає стрес під час водіння. Отримані ідеї 
дозволяють новій Mazda3 адаптуватись до стиля водіння 
свого власника, допомагаючи уникнути фізичної та 
психологічної напруги.

З цією метою кокпіт і весь внутрішній простір були 
ретельно розроблені для забезпечення зручності 
в експлуатації і зменшення відволікаючих джерел 
візуального шуму. Наприклад, основні прилади 
сяють більш яскраво, а перемикачі та датчики більш 
ергономічні, щоб надати салону ще більшого комфорту 
та природності. Mazda також застосувала найновіші 
знання та технології у проектуванні положення водія, 
його оглядовості, реалізації інтерфейсу HMI (Human-
Machine Interface), комунікаційної платформи MZD 
Connect та якості звучання аудіосистеми, щоб зробити 
процес їзди комфортним і безтурботним.



3.1 ДИЗАЙН КОКПІТУ

ІДЕАЛЬНА ФОРМА

Природний та розслаблений 
стан в процесі водіння допомагає 
звести до мінімуму навантаження 
на м’язи водія при експлуатації 
автомобіля, що, в свою чергу, 
зменшує втому. Тому інженери 
з відділу розвитку Mazda 
зосередилися на конструкціях 
сидінь, які міцно підтримують 
область тазу, а також на формах 
педалей та регулюваннях керма, які 
дозволяють водієві підтримувати 
природну позицію тіла у новій 
Mazda3



ЦЕНТРАЛЬНА КОНСОЛЬ

Mazda зробила численні 
покращення дизайну та 
ергономіки центральної консолі, 
щоб спростити доступ до 
всіх елементів. Розробники 
перемістили важіль перемикання 
передач і шайбу HMI вперед, щоб 
рука могла працювати під більш 
зручним кутом. Підлокітник 
став майже вдвічі довше, ніж 
раніше. Висота центрального 
підлокітника тепер відповідає 
висоті підлокітника на дверях, 
що сприяє більшому комфорту. 
Перемістивши підставки 
для чашок перед важелем 
перемикання передач, водій 
може зручно знайти напій, не 
відводячи погляду від дороги.

РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ  
ВОДІЯ

Телескопічне регулювання 
керма отримує додаткові 10 

мм руху в будь-якому кінці, 
щоб запропонувати діапазон 
регулювання 70 мм і забезпечити 
більш точний контроль над 
регулюванням позиції водіння. 
Нова Mazda3 також пропонує 
більший хід передніх крісел. 
Водій може регулювати сидіння 
більш плавно для досягнення 
оптимального положення та 
ідеальної видимості. Додатково, 
регулювання нахилу подушки 
переднього сидіння тепер 
включено в базовій версії.

ВАЖІЛЬ ПЕРЕМИКАННЯ 
ПЕРЕДАЧ

Важіль перемикання передач 
перемістився трохи вперед 
і розташовувався вище. 
Перемикання передач стало 
чіткішим з більш природним 
ходом перемикання,  
а важіль АКП став більш 
рухливий.



3.2 ПОКРАЩЕННЯ ОГЛЯДОВОСТІ

Форма передніх стійок кузова нової Mazda3 зазнала змін заради поліпшення 
оглядовості. Також поліпшені функціональні можливості склоочисника і краще 
розпізнавання відстані і швидкості дозволяють водієві зберігати правильну поставу 
при водінні, забезпечуючи при цьому чіткий і безперервний огляд дороги попереду 
та з боків автомобіля.



ЗМІНЕНИЙ ДИЗАЙН ПЕРЕДНІХ СТІЙОК  
ЗНИЖУЄ СЛІПІ ЗОНИ

Інженери Mazda переробили товщину і форму 
передньої стійки, щоб зменшити площу затінених 
ділянок. Команда розробників точно розрахувала, 
яка ступінь руху шиї і очей є оптимальною для 
водія, а потім ретельно розробила кожну деталь 
стійки, щоб забезпечити природне поле зору. 
Новий дизайн значно зменшує сліпі зони перед 
автомобілем.

МОДЕРНІЗОВАНІ ФУНКЦІЇ  
СКЛООЧИСНІКА

Щоб забезпечити максимально широке поле зору, 
вдосконалені склоочисники постійно регулюють 
свій робочий кут. Це дозволяє їм чистити до 
самого краю скла і забезпечувати видимість біля 
передньої стійки з боку водія на всіх швидкостях 
руху. Зона спокою склоочисників розміщена над 
самим капотом, що допомагає забезпечити чіткий 
огляд з вітрового скла. При роботі склоочисники 
утворюють тонку однорідну плівку води, яка краще 
забезпечує чітку видимість. Крім того, форсунки 
омивача прикріплені до важелів склоочисника, 
тому розпилена рідина витирається відразу після 
нанесення. Ці вдосконалені функції забезпечують 
водієві чіткіше поле зору в негоду.

ПОЛІПШЕННЯ ЗЧИТУВАННЯ ВІДСТАНІ  
ТА ШВИДКОСТІ

Нова Mazda3 використовує дизайн кокпіту, 
заснований на результатах аналізу підсвідомості 
людей про сприйняття просторових осей і здатності 
визначати відстань і швидкість при русі в просторі. 
Наприклад, лінія вздовж нижнього краю вікна 
та лінії центральної консолі близькі до ліній смуг 
руху, що водій бачить у вікно. Крім того, лінії 
панелі приладів простягаються вперед до точки, в 
якій сходяться маркери смуги руху, покращуючи 
просторову обізнаність водіїв. Загальний дизайн 
допомагає водіям краще оцінювати відстань і 
швидкість, а також спрощує керування автомобілем 
Mazda3.



3.3 ІНТУЇТИВНИЙ ІНТЕРФЕЙС HMI

Остання версія інтерфейсу Mazda Human Machine Interface (HMI) дозволяє водіям керувати автомобілем за 
допомогою інтуїтивно зрозумілих дій, одночасно зменшуючи відволікаючі фактори, що виникають через 
експлуатаційні труднощі. Кожен аспект інформації, переданої приладами, був ретельно розроблений для 
цієї мети.



7-ДЮЙМОВИЙ  
TFT LCD ДИСПЛЕЙ

7-дюймовий TFT-дисплей 
в центрі щитка приладів 
передає інформацію чітко 
і доступно для миттєвого 
розпізнавання. Інформація, 
критично важлива для 
безпеки водіння, розташована 
в самому центрі, де водій 
може відразу її побачити. 
Попередження і індикатори 
також відображаються 
централізовано, щоб 
допомогти водієві швидко 
виявити несправності 
автомобіля Результатом є 
більш привабливий зовнішній 
вигляд в поєднанні з більшою 
легкістю зчитування.

8.8-ДЮЙМОВИЙ 
ШИРОКОФОРМАТНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИСПЛЕЙ

Оновлений 8,8-дюймовий 
широкоформатний 
центральний дисплей має 
функцію розподілу екрану. 
В той час як користувач 
переміщається по меню 
в лівій частині екрана, 
права частина містить 
ілюстративний дисплей 
для інтуїтивного розуміння 
доступних параметрів. 
Крім того, навігаційна та 
аудіо інформація може 
відображатися разом, 
що підвищує зручність 
використання мультимедійної 
системи.



ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ 
ТА HMI

Проекційний дисплей 
(доступний навіть у 
стартовій комплектації), 
індикатори і центральний 
дисплей були перероблені 
для подання інформації 
в більш простій формі, 
а шрифти об’єднані для 
створення приємного та 
гармонійного вигляду.

ЄДИНИЙ ОПТИМІЗОВАНИЙ ВИГЛЯД

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для того, щоб просто і точно 
передати важливу інформацію 
в будь-якій ситуації, нова 
Mazda3 чітко відокремлює 
роль звукових сигналів і 
попереджувальних знаків. 
Звуки використовуються 
для орієнтування водія 
або передають рівень 
терміновості, а знаки 
описують ситуацію і рішення 
проблеми. Повідомлення 
приладів використовують 

просту, повсякденну мову, 
щоб чітко інструктувати водія 
про те, що він повинен робити, 
щоб продовжити подорож 
безпечно, в разі необхідності. 
Між тим, центральний 
дисплей надає більш детальне 
пояснення того, наскільки 
серйозною є проблема, як 
може вплинути на автомобіль 
і, зокрема, як повернути його 
до нормальної роботи.

ФУНКЦІОНАЛ ПЕРЕМИКАННЯ

Операції перемикання 
для нової Mazda3 були 
уніфіковані на основі 
досліджень з когнітивної 
психології. Розуміння того, які 
характеристики викликають 
позитивний відгук на 
використання перемикачів, 
незалежно від того, чи були 
вони натиснуті, потягнуті, 
перевернуті чи повернені, 
вплинуло на конструкцію 
автомобіля. Для забезпечення 

максимальної працездатності 
перемикачі на рульовому 
колесі поєднують в собі як 
тумблерні, так і натискні 
перемикачі, а поверхня 
кожного перемикача піднята, 
що дозволяє миттєво 
знаходити його дотиком. Водій 
також відразу відчуває точку 
поділу для руху вгору і вниз, 
що робить роботу перемикачів 
більш інтуїтивною, ніж будь-
коли.



3.4  ОНОВЛЕНА СИСТЕМА 
MZD CONNECT

Iснуюча система MZD Connect була 
кардинально оновлена, щоб підвищити 
безпеку і зручність використання. 
Наприклад, більш широкі можливості 
апаратної обробки і оптимізоване 
програмне забезпечення скоротили 
час завантаження інформаційно- 
розважального екрану вдвічі. Такі функції 
як додатки Android Auto чи Apple Car 
Play готові до використання практично 
миттєво після включення запалення. 
Якість зображення і звуку в новій Mazda3 
також значно покращилися за рахунок 
оцифровки передачі сигналу з камери 
і аудіосистеми. Крім того, відео, що 
зберігаються на USB-накопичувачі, можна 
ретранслювати на центральному дисплеї.



ПІДТРИМКА ANDRIOD AUTO ТА APPLE CAR PLAY

Підтримка додатків Android Auto чи Apple Car Play у всіх 
комплектація нової Mazda3 є стандартним обладнанням. 
За допомогою цих інтерфейсів точну інформацію про 
місцезнаходження можна також використовувати з 
навігаційними програмами на смартфоні. Крім того, було 
покращено якість і швидкість промальовування 3D-карт, що 
призвело до кращої видимості карти і кращому розумінню 
маршрутів.



3.5 ЯКІСНИЙ ЗВУК

Метою дизайну повністю нової акустичної 
системи в Mazda3 було забезпечення 
однакового рівня високоякісного звуку у 
всьому діапазоні гучності. Розташування 
динаміків ретельно розраховано, щоб 
забезпечити чисте звучання будь-коли та у 
будь-якому місці кабіни.

ЧУТЛИВІСТЬ MAZDA ДО ШУМУ 
ВАЖЛИВІСТЬ ОТРИМАННЯ 
ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКУ

Під час поїздки пасажири салону чують 
різні звуки, починаючи від вуличних звуків 
і звуків роботи двигуна і закінчуючи 
музикою, що відтворюється через 
динаміки. Не всі вони обов’язкові 
або навіть приємнi. Однак деякі з них 
абсолютно необхідні. Це те, що робить 
управління звуком настільки складним. 
Філософія, прийнята для розробки 
акустики кабіни і аудіосистеми для нової 
Mazda3, полягала в тому, щоб зробити 
звуки, які досягають вух пасажирів 
салону, приємними. Грунтуючись на цьому 
принципі, ми доклали чимало зусиль 
для забезпечення якісного звучання, яке 
здається природним для вух.



ПОЛІПШЕННЯ РОЗМІЩЕННЯ ДИНАМІКІВ

Дослідження того, як звук проходить 
через салон автомобіля, показали, 
що бас посилюється і резонує в 
деяких місцях, а в інших розсіюється 
і загасає. Тому, щоб поліпшити якість 
звучання у всьому салоні, команда 
розробників розмістила низькочастотні 
динаміки в кутах, де звук особливо 
посилюється. Інші колонки розташовані 
під кутом, де їх звук менш схильний 
до резонанса. Крім того, люди краще 
відчувають напрямок, з якого виходять 

звуки високої частоти. Ось чому 
високочастотні динаміки розташовані 
зліва і праворуч, а дверні динаміки – у 
верхній частині салону. Розміщення 
джерела звуку на висоті ближче до вух 
пасажирів забезпечує більш природне 
відчуття, а також допомагає слухачеві 
краще відчути глибину і чистоту звуку.

8 ДИНАМІКІВ СТАНДАРТ ТА 12 ДИНАМІКІВ BOSE® SOUND SYSTEMS

У стандартній аудіосистемі з 8 
динаміками використовується 
трилінійна компоновка: сабвуфери 
розташовані з боків переднього 
обтічника, 2.5 см твітери в дверній 
оббивці та восьмисантиметрові 
середньочастотні динаміки у верхній 
частині облицювання передньої і 
задньої двері. Преміальна аудіосистема 
Bose® з 12 динаміками, доступна в 
новій Mazda3 седан в комплектації 
Premium додає центральний динамік 
діаметром 8 см, пару задніх сателітних 

динаміків і сабвуфер, розроблений 
за індивідуальним замовленням, 
який забезпечує точний баланс між 
розміром і якістю звуку. Він також 
має регулятор налаштувань для 
забезпечення більш потужних басів та 
більш високої якості звучання. Оскільки 
нове компонування аудіосистеми не 
вимагає отворів в дверних панелях, 
які використовувалися в попередніх 
системах, якість звукоізоляції салону 
значно покращилася.

1.  8-САНТИМЕТРОВІ ДИНАМІКИ А КУТКАХ ЗЗАДУ

2.  САБВУФЕР

3.  8-МИ САНТИМЕТРОВИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИНАМІК

4.  3L НИЗЬКОЧАСТОТНІ ДИНАМІКИ

5.  8-САНТИМЕТРОВІ СЕРЕДНЬОЧАСТОТНІ ДИНАМІКИ В ДВЕРЯХ
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4. ДИНАМІКА АВТОМОБІЛЯ



ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД КЕРУВАННЯ MAZDA

Постійна мета Mazda – втілити в життя незабутні враження від водіння Jinba-Ittai, забезпечивши ідеальну гармонію 
автомобіля і водія. Тому нова Mazda3 оснащена новітніми двигунами Skyactiv. Крім того, вона використовує технологію 
конструювання Skyactiv-Vehicle Architecture для автомобілів Mazda наступного покоління і значно просунулась у
зменшенні шумів та вібрацій. Все це дозволяє водієві отримувати задоволення від керування.



4.1 ГАММА ДВИГУНІВ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

"SUSTAINABLE ZOOM-ZOOM 2030" 
ПОЄДНУЄТЬСЯ З JINBA-ITTAI

Нова Mazda3 об’єднує довгострокове бачення розвитку модельного ряду 
Mazda і прагнення забезпечити незабутні враження від водіння. Володіючи 
кращою в своєму класі технологією Skyactiv, двигуни Mazda поєднують в собі 
переваги бензинової, дизельної та електричної тяги, забезпечуючи виняткові 
характеристики безпрецедентної якості задоволення від водіння.

Стратегія сталого розвитку Mazda відображена в її довгостроковій програмі 
розвитку технологій «Сталий Zoom-Zoom 2030». Як частина цього бачення 
для зменшення негативного впливу на екологію планети, Mazda застосовує 
філософію «від нафтової скважини до колеса» (well-to-wheel). У цьому 
наскрізному підході підраховуються викиди двоокису вуглекислого газу на 
всіх етапах видобутку пального і експлуатації транспортних засобів. З точки 
зору цілісного підходу, в майбутньому двигуни внутрішнього згоряння, як 
очікується, продовжать встановлюватись на більшості автомобілів в світі – 
тому Mazda буде постійно працювати над підвищенням ефективності згоряння 
і продуктивності своїх двигунів. У той же час інженери будуть поступово 
інтегрувати технології електроприводу, такі як м’яка гібридна система, що 
використовується в новому двигун Skyactiv-X.

Відповідно до найновіших екологічних стандартів Euro 6d-TEMP всі двигуни, 
встановлені на новій Mazda3, пройшли випробування відповідно до вимог 
циклу випробувань WLTP/RDE.



ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН SKYACTIV-D 1.8

Чистий дизельний двигун, який встановлюється на нову Mazda3, 
забезпечує економію пального в поєднанні з дотриманням жорстких 
екологічних вимог та видатними динамічними характеристиками.

Skyactiv-D 1.8 обладнаний каталізатором NOx, який перетворює закис 
азоту в нешкідливий азот, значно скорочуючи викиди NOx для більшого 
захисту довкілля.

Двигун розвиває 116 к.с. при 4000 об/хв і максимальний крутний момент 
270 Нм при 1600 - 2600 об/хв. Він поєднує в собі економічність - середня 
витрата пального 5.5 л/100 км (WLTP) з викидами CO2 120 г/км (NEDC).

Швидка багатоступенева технологія згоряння, що включає п’єзо-
інжектори з надвисокою швидкодією відгуку, забезпечує скорочений 
період згоряння і знижує шуми від детонації. Турбонагнітач із змінною 
геометрією забезпечує ефективний наддув у широкому діапазоні: від 
низьких до високих обертів. Крім того, нові інжектори запобігають 
прилипанню пального до поверхні камери згоряння. Клапан управління 
потоками охолоджувальної рідини підвищує ефективність прогріву 
і сприяє реальній економії пального. Ці технології дозволяють 
Skyactiv-D 1.8 досягати високого крутного моменту при низьких обертах 
і демонструвати плавне та водночас сильне прискорення для завзятих 
водіїв. У двигуні також використовується іншії інновацій SKYACTIV-D, 
такі як технології високоточного керування тиском наддуву (High-Precision 
DE Boost Control), зниження шуму (Natural Sound Smoother) і контролю 
звукової частоти (Natural Sound Frequency Control), для поліпшення 
контролю крутного моменту двигуна і зниження шуму згоряння. В Україну поставляється в парі з шестиступеневою  

автоматичною коробкою передач Skyactiv-Drive.



БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН SKYACTIV-G 1.5

Бензиновий двигун SKYACTIV-G розганяється краще і при цьому витрачає 
менше пального. Висока ступінь стиснення дозволяє з одного боку значно 
поліпшити ефективність, при цьому зберегти показники потужності, 
а також вписатись в жорсткі норми «EURO6». В Україні доступний 
бензиновий 1.5-літровий двигун, що розвиває 120 к.с. при 6000 об/хв та 
максимальний крутний момент 153 Нм при 4000 об/хв. Середня витрата 
пального складає 6.2 л/100 км для седана та 6.4 л/100 км для хетчбека в 
комбінованому циклі (WLTP), а викиди CO2 - 130 та 131 г/км відповідно  
в парі з шестиступеневою автоматичною коробкою передач  
Skyactiv-Drive.

В Україну поставляється в парі з шестиступеневою автоматичною  
коробкою передач Skyactiv-Drive.



G-VECTORING CONTROL PLUS

У 2017 році на моделі Mazda3 дебютувала інноваційна 
технологія G-Vectoring Control (GVC) – перша з групи технологій 
SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS від Mazda. Це була перша в 
світі система управління, яка змінює крутний момент двигуна 
для оптимізації вертикального навантаження на кожне колесо, 
забезпечуючи більш точне управління і підвищений комфорт.

Удосконалена система G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), 
яка використовується на новій Mazda3, ще більше підвищує 
стабільність в управлінні і забезпечує «зразкове відчуття 
динамічних характеристик» завдяки використанню гальм для 
керування вектором тяги. Коли автомобіль виходить з повороту, 
GVC Plus прикладає легке гальмівне зусилля до зовнішніх 
коліс, забезпечуючи стабілізуючий момент, який допомагає 
повернути автомобіль на пряму лінію. Система забезпечує 
стабільно плавні переходи навіть при тривалих поворотах. Це 
покращує здатність автомобіля точно відстежувати раптові 
повороти керма і зводить до мінімуму необхідність втручання 
водія в підкермовуванні і, отже, знижує ймовірність втоми у 
тривалих поїздках. На додаток до поліпшення керованості для 
маневрування у аварійних ситуаціях, GVC Plus також підвищує 
комфорт, оскільки більш плавний контроль вектора тяги 
скорочує кількість коливань тіла, які долають водій і пасажири. 
Ця стабільність також забезпечує впевненість в управлінні при 
зміні смуги руху по автомагістралі, при русі по снігу або інших 
слизьких дорожніх покриттях.



4.2  АРХІТЕКТУРА SKYACTIV-
VEHICLE: КРАЩИЙ БАЛАНС

Нова Mazda3 забезпечує рух, який здається 
таким же природним і приємним, як звичайна 
ходьба. Дослідження здатності людини 
підтримувати динамічний баланс показало, як 
рухається область тазу і хребет для контролю 
центру ваги. Команда розробників Mazda3 
застосувала висновки цих досліджень для 
проектування сидінь, кузова і шасі. Шини, 
підвіска і кузов автомобіля також скоординовані 
таким чином, щоб передати віддачу від дороги 
до області тазу м’якшою і плавною. Надаючи 
сидінням можливості природної пози посадки під 
час водіння, Skyactiv-Vehicle Architecture реалізує 
комфорт водіння і стабільність керованості, яка 
ідеально відповідає відчуттям людини.



ОНОВЛЕНІ КРІСЛА ДЛЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ

Всі крісла Mazda спроектовані таким 
чином, щоб підтримувати тіло людини 
в комфортному положенні протягом 
всієї поїздки. Передні сидіння в новій 
Mazda3 надійно підтримують область 
тазу і зберігають природний S-подібний 
вигин хребта. Подушка сидіння і 
нижня спинка сидіння забезпечують 
підтримку, необхідну для збереження 
області тазу в вертикальному положенні, 
а верхня спинка сидіння підтримує 
центр ваги грудної клітини. Крім 
того, оптимізована форма подушки 
переднього сидіння і спинки, поряд 
з оптимізацією сили пружності для 
кожної секції сидіння, дозволяє людям 
різної комплекції без будь-яких зусиль 
переміщати область тазу і спину, аби 
збалансувати центр ваги свого тіла. Це 
також дозволяє пасажирам природним 
чином стабілізувати голову у відповідь 
на вплив дорожніх умов. Оскільки ця 
поза не вимагає додаткових зусиль для 
підтримки тіла, люди відчувають меншу 
втому і відчувають більший комфорт 
навіть у тривалих поїздках.

КУЗОВ З МУЛЬТИ-СПРЯМОВАНИМИ 
КІЛЬЦЕВИМИ СТРУКТУРАМИ

Архітектура Skyactiv-Vehicle продовжує 
розвивати концепцію кузова, яка 
заснована на лінійному каркасі і 
безперервних кільцевих конструкціях. 
Новий кузов додає нові з’єднання в 
передній частині кузова, які доповнюють 
вертикальні і бічні з’єднання 
попереднього корпусу, щоб сформувати 
різноспрямовані кільцеві структури. 
Вони збільшують жорсткість, одночасно 
зменшуючи затримку передачі енергії, 
що допомагає максимізувати коефіцієнт 
корисної дії амортизаторів і шин.

Нові різноспрямовані кільцеві 
конструкції дозволяють сконцентрувати 
енергію, що надходить з поверхні 
дороги в спеціально обраних місцях. 
Нова демпфуюча структура, яка 
використовується в місцях концентрації 
енергії, служить буферним матеріалом, 
який її поглинає. Це ефективно знижує 
вібрацію, яка в іншому випадку могла 
б викликати шум, і не збільшує вагу 
автомобіля.



ПІДВІСКА З НАЙКРАЩИМИ ПОКАЗНИКАМИ

Система підвіски нової Mazda3 була розроблена 
на основі концепції згладжування коливань 
підресорених мас з плином часу. Підвіска продовжує 
використовувати вдосконалену версію стійок 
МакФерсон спереду і недавно розроблену торсіонну 
балку ззаду.

Конкретні заходи включають використання втулок 
з новою внутрішньою структурою сферичної 
форми, яка змушує підвіску реагувати на стискання, 
переміщаючись відповідним чином в бажаному 
напрямку. Крім того, скорочена поздовжня відстань 
між передніми саленблоками нижнього важеля і 
кульовими опорами збільшує поздовжню твердість у 
відповідь на бічні навантаження. Геометрія підвіски 

була також змінена, в сторону більш оптимальної 
реакції рульового управління на хід підвіски, щоб 
реалізувати більш лінійний рух в поворотах. Задня 
торсіонна балка з новою конструкцією має різні 
діаметри в центральній і зовнішньої частинах – це 
ефективно збільшує жорсткість у місцях кріплення 
задніх коліс, що покращує реакцію автомобіля.



ПРАГНЕННЯ ДО ІДЕАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ГАЛЬМУВАННЯ

В ідеалі гальма повинні швидко реагувати на 
натиснення педалі водієм, при цьому сила 
гальмування поступово збільшується, а потім 
залишається постійною. Гальмівна сила повинна 
плавно зникати, коли водій піднімає ногу з педалі. 
Якщо цей алгоритм витримується, пасажири можуть 
максимізувати свою вроджену здатність підтримувати 
рівновагу і отримують задоволення від комфортного 
руху.

Тому розробка гальмівної системи нової Mazda3 
була спрямована на те, щоб водій міг легко відчути 
момент, коли почнуть працювати гальма. Це 
означає, що він може легко регулювати швидкість 
гальмування, відпускаючи педаль, і це забезпечує 
високий рівень жорсткості, який зберігається до тих 
пір, поки гальма натиснуті. Таким чином, конструкція 
гальмівних супортів була перероблена, а рух поршнів 
оптимізовано. Нова конструкція забезпечує постійний 

проміжок між гальмівними колодками і роторами, 
незалежно від того, чи застосовуються гальма легко 
або сильно. Це знижує опір руху і значно поліпшує 
керованість. Mazda також приділила особливу увагу 
руху м’язів тіла людини, пов’язаного з управлінням 
педаллю гальма. Деталі педалі були перероблені, щоб 
ефективно використовувати рух тільки тих м’язів, що 
задіяні при натисканні на педаль, що призводить до 
зниження втоми і більшої керованості.



4.3  ПОЛІПШЕННЯ АКУСТИЧНОГО 
КОМФОРТУ (NVH)

Тривалий вплив шумів, вібрацій і стуків (NVH) в кінцевому 
підсумку призводить до втоми водія і пасажирів. Тому 
зниження NVH грає важливу роль в забезпеченні безпеки і 
комфорту в кабіні автомобіля. Для нової Mazda3 розробники 
оптимізували конструкції деталей і провели власні 
дослідження в даній області, щоб не тільки зменшити шум, 
але й контролювати коливання і напрямок звуку по всій кабіні. 
Результатом є відмінний акустичний комфорт, що сподобається 
всім пасажирам салону.



ПОЛІПШЕННЯ ЗВУКОВОІЗОЛЯЦІЇ

Нова Mazda3 знаменує собою перше застосування 
конструкції «з двома стінами», яка залишає простір 
для повітря між килимовим покриттям підлоги і 
панеллю кузова і значно покращує якість ізоляції. «Дві 
стіни» спроектовані таким чином, щоб відповідати 
характеристикам волокнистого матеріалу килима. Це 
збільшує ефективність звукоізоляції без додавання 

ваги. Крім того, кількість волокна на нижньому боці 
килима було спеціально налаштоване для досягнення 
оптимальної щільності по всій підлозі. Кількість отворів 
в килимовому покритті також було зменшено там, 
де це було можливо, в той час як всі залишки були 
фактично закриті шляхом переміщення навколишніх 
частин.

МІНІМУМ ВІТРУ І ДОРОЖНІХ ШУМІВ

Ще одна особливість, вперше представлена в 
новій Mazda3, – це ущільнення проміжків між 
панеллю даху і задніми дверима для хетчбека 
або між заднім склом і багажником на седані. 
Це значно знижує шум, викликаний вітром. В 
результаті пасажири задніх сидінь подорожують 
у набагато тихіших та комфортних умовах.



ПЛАВНА РОБОТА ДВИГУНА ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ

Оптимізація системи управління двигуном і опор кріплення 
двигуна для абсолютно нової Mazda3 пригнічує неприємні 
вібрації, що були помітні з салону під час запуску двигуна.



5. БЕЗПЕКА



НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ПОНАД УСЕ

Дивлячись у майбутнє, Mazda постійно розвиває системи проактивної та пасивної безпеки в своїх автомобілях, 
забезпечуючи безпечне та впевнене кермування, як для досвідчених водіїв, так і для водіїв початківців та для пасажирів. 
Mazda прагне до подальшого вдосконалення своїх технологій безпеки, та працює крок за кроком для того, щоб знизити 
рівень можливості виникнення аварій. Завдяки інноваційними системами активної безпеки i-Activsense та пасивними 
технологіями безпеки нова Mazda3 підносить захист водія та пасажирів на новий рівень



5.1 АКТИВНА БЕЗПЕКА

НА КРОК ПОПЕРЕДУ З i-ACTIVSENSE

Нова Mazda3 оснащена інноваційними технологіями безпеки Mazda i-Activsense, які допомагають розширити «кут зору» 
водія та надають додаткову інформацію та захист від потенційних небезпек на дорозі як візуально так і через додаткові 
сигнали. Нова Mazda3 пропонує розширений комплекс сучасних та передових систем i-Activsense трьома новими 
функціями активної безпеки: Система моніторингу стану водія, Система попередження про поперечний рух та  
рух спереду в сліпих зонах (FCTA), Система підтримки під час руху в потоці (CTS).



СИСТЕМИ ПРОАКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ MAZDA I-ACTIVSENSE НОВОЇ MAZDA3

ПІДТРИМКА В РАЗІ

ПОТЕНЦІЙНИХ

НЕБЕЗПЕК

НОВІ СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СТАНУ ВОДІЯ (DRIVER MONITORING)

СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОПЕРЕЧНИЙ РУХ ТА РУХ СПЕРЕДУ В СЛІПИХ ЗОНАХ (FCTA)

ЗНОВУ ДОСТУПНІ КАМЕРА КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360°

АДАПТИВНІ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ (ALH) З 20 СЕГМЕНТНИМИ СВІТЛОДІОДНИМИ МОДУЛЯМИ ТА РОЗШИРЕНИМ ДІАПАЗОНОМ ОСВІТЛЕННЯ

ОНОВЛЕНІ СИСТЕМА КОНТРОЛЮ СЛІПИХ ЗОН (BSM)

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО ЩОДО ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ (LAS)

СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИЇЗД ЗІ СМУГИ РУХУ (LDWS)

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВТОМИ ВОДІЯ (DAA)

СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПІД ЧАС РУХУ В ПОТОЦІ (CTS)

АДАПТИВНИЙ КРУІЗ-КОНТРОЛЬ (MRCC) З ФУНКЦІЄЮ STOP&GO

ПІДТРИМКА ВОДІЯ НОВІ СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ НА ШОСЕ (SBS) ТЕПЕР ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ І ВДОСКОНАЛЕНУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ДОПОМІЖНУ СИСТЕМУ ГАЛЬМУВАННЯ В 

УМОВАХ МІСТА (ADVANCED SCBS) ТА РОЗПІЗНАЄ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ ТА ПІШОХОДІВ У НІЧНИЙ ЧАС

ОНОВЛЕНІ СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ В МІСТІ ПРИ РУСІ НАЗАД (SBS R)

ЗАПОБІГАННЯ НЕЩАСНИМ 

ВИПАДКАМ ТА 

МІНІМІЗАЦІЯ ШКОДИ

ОНОВЛЕНІ СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ (SBS RC): АВТОМАТИЧНЕ ГАЛЬМУВАННЯ БУЛО ДОДАНО ДО СИСТЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОПЕРЕЧНИЙ РУХ ЗЗАДУ (RCTA)



СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ  
СТАНУ ВОДІЯ

Система використовує інфрачервону 
камеру, яка встановлена на 
панелі центрального дисплея, та 
інфрачервоний світлодіод щоб 
відслідковувати стан водія під 
час поїздки, навіть якщо водій в 
сонцезахисних окулярах. Вона у 
будь-який час перевіряє на скільки 
широко відкриті повіки у водія, скільки 
разів кліпнули очима та кут нахилу 

обличчя для визначення рівня втоми 
чи сонливості. Якщо система виявляє, 
що водій засинає або не помічає 
можливість зіткнення з транспортним 
засобом попереду, то звучить сигнал 
тривоги. У поєднанні з системою 
безпечного гальмування на шосе (SBS), 
вона також скорочує час, необхідний 
для спрацювання гальма.

СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОПЕРЕЧНИЙ РУХ ТА РУХ СПЕРЕДУ  
В СЛІПИХ ЗОНАХ (FCTA)

Система попередження про 
поперечний рух та рух спереду в 
сліпих зонах (FCTA) виявляє інші 
транспортні засоби, що наближаються 
в сліпих зонах, і попереджає водія про 
їхню присутність. Нові бокові радари 
контролюють ліву та праву передні 
діагональні ділянки, де водій не може 
легко побачити машини. Система 
працює, коли автомобіль рухається 

вперед на швидкості близько 10 км/год 
або менше і допомагає запобігти аварії 
або істотно скоротити її наслідки.



СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПІД ЧАС РУХУ  
У ПОТОЦІ (CTS)

Система підтримки під час руху у потоці (CTS) допомагає в процесі керування та значно сприяє зменшенню втоми водія, роблячи 
водіння більш безпечним та комфортним. Коли автомобіль застряг у пробці, CTS автоматично задіює педаль акселератора та гальма, 
щоб підтримувати належну відстань між новою Mazda3 і автомобілем спереду. До того ж, це допомагає коректно змінювати кут 
керма та утримувати автомобіль у смузі руху. Управління рульовим колесом суворо обмежується наданням допомоги водієві, тому 
CTS не буде керувати автомобілем самостійно, якщо водій відриває руки від керма.



СИСТЕМА КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360°

Нова Mazda3 використовує систему 
крувого огляду 360°, який охоплює 
всі чотири сторони автомобіля для 
відображення безпосереднього 
оточення. Система працює з чотирма 
окремими 1.3-мегапіксельними 
камерами з цифровою передачею 

сигналу для досягнення високої якості 
зображень.

СВІТЛОДІОДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ (ALH)

ALH – це система підтримки водія, 
яка покращує видимість і підвищує 
безпеку при русі вночі. У оновленій 
версії світлодіодні модулі кожної 
фари були розділені на 20 блоків, 
які незалежно вмикаються або 
вимикаються. Система розподіляє 

світло високих променів у трьох 
різних діапазонах, залежно від 
швидкості автомобіля, задіюючи 
шестиступеневий блок управління, 
що безпосередньо пов’язаний з кутом 
повороту керма.



5.2 ПАСИВНА БЕЗПЕКА

ВПЕВНЕНІСТЬ, КОЛИ ЦЕ ДІЙСНО 
НЕОБХІДНО

Для всіх функцій безпеки в 
автомобілі, коли відбувається 
аварія, саме функції пасивної 
безпеки захищають пасажирів 
і пішоходів від травм. З новими 
удосконаленнями, починаючи 
від оновленої конструкції кузова 
і закінчуючи вдосконаленим 
дизайном сидінь, нова Mazda3 
суттєво збільшує захист за рахунок 
розвитку засобів пасивної безпеки.



ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ФРОНТАЛЬНОГО ЗІТКНЕННЯ

Розширюючи балку бампера з кожного краю і додаючи нову балку 
по периметру, нова Mazda3 зменшує силу удару при фронтальному 
зіткненні. При зіткненні з іншим транспортним засобом дана 
конструкція ефективно розсіює початкову енергію удару, а 
нові елементи перенаправляють її в напрямку задньої частини 
автомобіля. Крім того, нова Mazda3 має гнучку конструкцію 
передньої рами, яка бере на себе всю силу удару і поступово 
поглинає енергію.

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД БОКОВОГО ЗІТКНЕННЯ

Деформація кабіни зводиться до мінімуму за рахунок розсіювання 
енергії удару за кількома напрямками до передньої і задньої 
частини автомобіля. Матеріал дверних петель виготовлений 
з надміцної сталі класу 780 МПа та має більшу товщину. Нове 
посилення було додано в центральну та задню частини кузова, де 
в стійках застосовуються сталеві елементи, виготовлені методом 
гарячого штампування. Додаткова міцність також забезпечується 
за рахунок багатогранної форми матеріалу поперечного перерізу, 
що використовується для стійок, бічних порогів і елементів даху.

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ЗІТКНЕННЯ ЗЗАДУ

У разі зіткнення, задні бічні рами нової Mazda3 деформуються за 
зразком «гармошки». Це дозволяє подвоїти рівень ефективності 
поглинання енергії в порівнянні з попередньою моделлю без 
збільшення ваги.

КУЗОВ, ПОБУДОВАНИЙ ДЛЯ БЕЗПЕКИ

Для нової Mazda3 співвідношення надміцної 
сталі з межею міцності 980 МПа або вище 
було збільшено з 3% у попередній моделі 
до 30% у новій моделі. Це також перший 
автомобіль в світі, в якому використовуються 
штамповані деталі кузова, виготовлені з 
високоміцної сталі 1310 МПа, що забезпечує 
легку, але міцну конструкцію кузова. Ця легка 
конструкція кузова підвищеної жорсткості 
має потужну архітектуру, здатну протистояти 
ударам, і рамну конструкцію, яка ефективно 
поглинає енергію удару, тим самим зменшуючи 
ймовірність травм.



ПЕРЕДНІ СИДІННЯ 
РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ 
ЗАПОБІГАННЯ ХЛИСТОВИХ 
ТРАВМ

Передні сидіння Mazda, що 
сконструйовані за принципом 
зменшення ступеня травматизму 
шиї, отримали подальші 
вдосконалення для запобігання 
хлистових травм. Конструкція 
сидіння і його жорсткість 
зводять до мінімуму кількість 
рухів голови, грудної клітини і 
стегон пасажира в разі зіткнення, 
що знижує ймовірність травми 
шиї. Конкретні заходи, прийняті 
розробниками, включають зміни 
в структуру підтримки для 
слайдера сидіння і підтримку 
кронштейна для підйому сидіння. 
Це збільшує жорсткість, тому 
бічні рами крісла поглинають 
енергію і зводять до мінімуму 
кількість реакції, необхідної для 
повернення спинки сидіння в 
початкове положення.

РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ  
З ШВИДКИМ І ЛЕГКИМ 
ОБМЕЖУВАЧЕМ

Нижні кріплення передніх 
ременів безпеки тепер 
прикріплені до самого крісла. Це 
зменшує кількість провисання і 
дозволяє їм швидше фіксувати 
положення пасажира в разі 
зіткнення. Ремінь поєднується 
з натяжним пристроєм і 
обмежувачем навантаження, 
які затягують його в початковий 
момент зіткнення, а потім 
послаблюють таким чином, 
щоб швидко і обережно 
утримувати пасажира і знизити 
ймовірність отримання травми. 
Переднатягувачі і обмежувачі 
навантаження доступні як для 
лівого так і для правого задніх 
сидінь.



НОВІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ

На додаток до передніх подушок безпеки, надувним 
шторкам та бічним подушкам безпеки, нове покоління 
Mazda3 оснащується подушкою безпеки для колін водія. 
Включена в стандартну комплектацію в усьому світі, 
дана подушка безпеки уповільнює поступальний рух 
тіла водія під час зіткнення, знижуючи навантаження, 
яке повинен витримувати ремінь безпеки, і сприяє 
зменшенню травм ніг, грудної клітини і живота водія.

ЗАСОБИ ЗНИЖЕННЯ ТРАВМ ПІШОХОДІВ

Команда розробників нової Mazda3 також старанно 
працювала над зниженням ризику травмування 
пішохода. Капот, передній бампер та верхня решітка 
були переконструйовані з метою пом’якшення удару 
при зіткненні із пішоходом. Нова внутрішня структура 
капоту швидше поглинає енергію удару, а передній 
бампер призначений для підтримки стегон і гомілки, 
пом’якшуючи удар по колінах. Це знижує тяжкість 
травмування колін і зв’язок.



6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



РОЗМІРИ
ТИП КУЗОВА СЕДАН ХЕТЧБЕК

ДВЕРІ 4 4

КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ 5 5

ЕКСТЕР’ЄР,  мм

ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА 4 660 4 460

ЗАГАЛЬНА ШИРИНА 1 795 1 795

ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (з урахуванням дзеркал) 2 028 2 028

ЗАГАЛЬНА ВИСОТА 1 440 1 435

КОЛІСНА БАЗА 2 725 2 725

ПЕРЕДНІЙ ЗВІС 915 915

ЗАДНІЙ ЗВІС 1 020 820

КОЛІЯ ПЕРЕДНЯ 1 570 1 570

КОЛІЯ ЗАДНЯ 1 580 1 580

ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ 140 140

ІНТЕР’ЄР,  мм

ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ 965 965

ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СИДІНЬ 947 947

ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ 1 414 1 414

ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СИДІНЬ 1 359 1 356

БАГАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ,  мм

ОБ’ЄМ З СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ СИДІНЬ (VDA) 1, л 450 398

ОБ'ЄМ ЗІ РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ СИДІНЬ, л 1 138 1 026

ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ 431 482

ДОВЖИНА ЗАВАНТАЖЕННЯ ДО 2-ГО РЯДУ СИДІНЬ 1 105 838 1.  Седан: об’єм до фарбового покриття // хетчбек: об’єм до лінії поясу, без аудіосистеми BOSE®
2.  Двигун Skyactiv-G 1.5 (120 к.с.) доступний виключно для українського та турецького ринку.

ДВИГУНИ  2

SKYACTIV–G 1.5 SKYACTIV–D 1.8

ТИП ПРИВОДУ ПЕРЕДНІЙ ПЕРЕДНІЙ

ТИП ДВИГУНА I4 DOHC 16 КЛ. I4 DOHC 16 КЛ.

РОБОЧИЙ ОБ’ЄМ, см3 1 498 1 759

ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ ІНЖЕКТОРНА З ПРЯМИМ ВПОРСКУВАННЯМ ІНЖЕКТОРНА З ПРЯМИМ ВПОРСКУВАННЯМ

СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ 14.0 : 1 14.8 : 1

МАКС. ПОТУЖНІСТЬ, кВт (к.с.) / об/мін 88 (120)  / 6 000 85 (116)  / 4 000

МАКС. КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм / об/мін 153 / 4 000 270 / 1 600 — 2 600

РЕКОМЕНДОВАНЕ ПАЛИВО А95 БЕНЗИН ДИЗЕЛЬ

ОБ’ЄМПАЛИВНОГО БАКУ, л. 51 51

ТРАНСМІСІЯ 6 АТ 6 AT



ПІДВІСКА ТА КОЛЕСА
SKYACTIV–G 1.5  (120 к.с.) SKYACTIV–D 1.8  (116 к.с.)

ПІДВІСКА

ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА МАКФЕРСОН

ЗАДНЯ ПІДВІСКА ТОРСІОННА ПОПЕРЕЧНА БАЛКА

КОЛЕСА І ШИНИ

РОЗМІР ШИН 205 / 60 R16

РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА ГАЛЬМА
SKYACTIV–G 1.5  (120 к.с.) SKYACTIV–D 1.8  (116 к.с.)

РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ

РАДІУС РОЗВОРОТУ МІЖ БОРДЮРАМИ, м 5.3

РАДІУС РОЗВОРОТУ ВІД СТІНИ ДО СТІНИ, м 5,69

ГАЛЬМА

ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ДИСКІВ, мм 295

ДІАМЕТР ЗАДНІХ ДИСКІВ, мм 265

ДИНАМІКА
SKYACTIV–G 1.5  (120 к.с.) SKYACTIV–D 1.8  (116 к.с.)

ТРАНСМІСІЯ 6AT 6AT

ТИП ПРИВОДУ ПЕРЕДНІЙ ПЕРЕДНІЙ

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ (ОБМЕЖУВАЧ), км/ч 200 (седан)  / 193 (хетчбек) 199 (седан)

РОЗГІН ВІД 0 ДО 100 км/ч, сек 12.1 12.1

ОРІЄНТОВНА ВИТРАТАПАЛЬНОГО NEDC 2 *

ЗМІШАНИЙ ЦИКЛ, л/100км 5.7 (седан) / 5.8 (хетчбек) 4.6 (седан)

ЗАМІСЬКИЙ ЦИКЛ, л/100км 5.1 (седан) / 5.1 (хетчбек) 4.2 (седан)

МІСЬКИЙ ЦИКЛ, л/100км 6.7 (седан) / 6.8 (хетчбек) 5.1 (седан)

ВИКИДИ CO2 (комбіновані) 130 (седан) / 131 (хетчбек) 146 (седан)

ОРІЄНТОВНА ВИТРАТАПАЛЬНОГО WLTP *

ЗМІШАНИЙ ЦИКЛ 6.2 (седан) / 6.4 (хетчбек) 5.5 (седан)

ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ EURO6 6D-TEMP

МАСА
SKYACTIV–G 1.5  (120 к.с.) SKYACTIV–D 1.8  (116 к.с.)

СПОРЯДЖЕНА МАСА, кг 1 323 (седан)   /  1 324 (хетчбек) 1 395 (седан)

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА, кг 1 841 (седан)   /  1 849 (хетчбек) 1 914 (седан)

НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ, кг 977 (седан)   /  984 (хетчбек) 1 052 (седан)

НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ, кг 944 (седан)   /  940 (хетчбек) 937 (седан)

*  Діаметр дисків коліс – 16”.
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