
MAZDA CX‑5





ЗРІЛА ЗОВНІШНІСТЬ, ЕЛЕГАНТНА ФОРМА  
ТА ВИСОКА ЯКІСТЬ

Зовні та всередині оновлена Mazda CX-5 пропонує якість та вишуканість. 
Вирізняйтесь на дорозі завдяки продуманому, елегантному та витонченому 
дизайну екстер’єру. Рестайлінгова Mazda CX-5 2022 року також побудована 
на оновленій платформі Skyactiv-Vehicle Mazda із досконалішою підвіскою, 
що значно зменшить рівень шуму та вібрацій у салоні. Динаміку керування 
було покращено завдяки підвищеній жорсткості кузова, перегляду систем 
кермування й гальмування, вищій аеродинамічній ефективності.

*  Оснащення залежить від комплектації



ДИЗАЙН



ЕВОЛЮЦІЯ ДИЗАЙНУ KODO

Оновлена Mazda CX-5 виводить унікальну концепцію 
дизайну «KODO – душа руху» на новий рівень, наділяючи 
цей автомобіль Mazda яскравою та динамічною 
індивідуальністю, яку гідно оцінять досвідчені водії 
кросоверів.

Окрім ще більш виразного фірмового дизайну 
фронтальної частини, вдосконалення зовнішнього 
вигляду CX-5 дозволили надати їй просту, але 
сміливу, зрілу та елегантну форму з мінімальними 
акцентами на прямих лініях та об’ємними рельєфами, 
що підкреслюють гру світла та тіні на кузові. 



SOUL RED CRYSTAL

Завдяки вдосконаленим характеристикам популярної фарби Soul Red – 
приблизно на 20% яскравіший та майже на 50% більш насичений колір –  
фарба Soul Red Crystal для автомобілів Mazda робить покриття кузова 
надзвичайно виразним, підкреслюючи красу та якість динамічних форм  
у стилі KODO.

Soul Red Crystal і надалі використовує тришарове покриття – відбиваючий  
шар, напівпрозорий шар та верхній прозорий шар, – але при цьому  
демонструє значний крок вперед в технології фарбування TAKUMI-NURI, 
розробленої Mazda.

Новий фірмовий колір Zircon Sand також особливо підкреслює гру світла та 
тіні, підкреслюючи неперевершенні форми кузова Mazda CX-5.

Обирайте колір, що подобається саме вам без жодних доплат.



СТИЛЬ



СТВОРЕНІ НАДИХАТИ

Найсвіжіші технології Mazda створені 
надихати. Кольоровий проекційний 
дисплей* дозволяє зосереджуватися 
на дорозі, проектуючи важливі дані – 
поточну швидкість та дані про обмеження 
швидкісного режиму – просто на 
лобове скло. Топові комплектації також 
пропонують 7-дюймовий кольоровий 
TFT дисплей*, розміщений в центральній 
частині щитка приладів, роблячи доступ 
до інформації винятково легким.

*  Оснащення залежить від комплектації



ІНТЕР’ЄР

Орієнтований на водія 
салон – еволюція комфорту, 
якості та дизайну, центром 
якого є людина. Покращена 
функціональність – в тому 
числі електропривод дверей 
багажного відділення, 
система автоматичного 
складання зовнішніх дзеркал* 

та проекційний дисплей 
поточної інформації про рух*. 
Новий дизайн передніх та 
задніх сидінь з покращеною 
підтримкою, збільшеним 
рівнем комфорту, вентиляцією 
передніх сидінь*, підігрівом 
задніх* сидінь та регулюванням 
нахилу їхніх спинок*. Кермо 
нового покоління з функцією 
підігріву та покращена 
оглядовість.

БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА 
ДЛЯ СМАРТФОНА*

У піддоні центральної консолі 
є бездротовий зарядний 
пристрій, завдяки якому можна 
зарядити  смартфони та інші 
пристрої, розміщені на ньому, 
коли двигун працює.

*  Оснащення залежить від комплектації



ТЕХНОЛОГІЇ



Найяскравішим проявом філософії Mazda Jinba Ittai «водій  
та автомобіль – одне ціле», яка поєднує людиноорієнтований 
підхід в дизайні та технологіях, є динаміка руху Mazda  
CX-5. Додаткове покращення динаміки та передбачуваності 
реакції завдяки вдосконаленню технологій SKYACTIV-
BODY, SKYACTIV-CHASSIS та SKYACTIV VEHICLE DYNAMICS 
Mazda CX-5 забезпечує відчуття абсолютного контролю над 
автомобілем. Його реакція на дії водія щодо прискорення, 
керування та гальмування є максимально чіткою. Інноваційна 
система G-Vectoring Control Plus суттєво підвищує 
керованість автомобіля при русі в поворотах та на слизькій 
дорозі та робить рух набагато безпечнішим навіть для 
водіїв-початківців. Короткостроково регулюючи крутний 
момент двигуна у відповідь на рухи керма, вона забезпечує 
контроль над прискоренням та оптимізує навантаження на 
кожне колесо, отримуючи при цьому високі результати в 
керованості та стійкості автомобіля.

Нова система Mi-Drive з режимом бездоріжжя для 
повнопривідних версій покращує динаміку керування та 
ходові характеристики у різних умовах. А, отже, робить 
кожну подорож безпечнішою.

ТЕХНОЛОГІЇ SKYACTIV

Витрата пального до 7.0  л/100 км*

*  Витрата пального, розрахована для CX-5 2.0 2WD у комбінованому циклі. Витрата пального 
на саме вашому автомобілі залежатиме від вашого стилю водіння, погодних умов та стану 
дорожнього покриття. Зазначена витрата пального вказана лише з метою порівняння.



ЛЕГКИЙ ТА МІЦНИЙ SKYACTIV-BODY

SKYACTIV-BODY Mazda CX-5 може похвалитися 
збільшенням торсійної жорсткості кузова на 15% 
в порівнянні із попередньою моделлю, що сприяє 
зменшенню затримки реакції кузова на повороти 
керма.

ВИСОКОЕФЕКТИВНІ SKYACTIV-CHASSIS

Системи керування, підвіски та гальмування 
SKYACTIV-CHASSIS Mazda CX-5 були модернізовані 
з метою підвищення стабільності керування та 
рівня комфорту, за які CX-5 вже отримала загальне 
визнання, додатково збагачуючи та підвищуючи 
задоволення від керування автомобілем у стилі Jinba 
Ittai.

ЕКОНОМІЧНІ ДВИГУНИ SKYACTIV

Не важливо, який двигун ви обираєте для себе – 
бензинові двигуни SKYACTIV-G 2.0 л. потужністю 
150 к.с. чи 2.5 л. потужністю 194 к.с. з функцією 
вимикання циліндрів – економія витрати пального  
та миттєве прискорення забезпечено.

ТРАНСМІСІЯ

6-ступенева автоматична коробка передач 
SKYACTIV-DRIVE поєднує найкращі якості звичайної 
автоматичної коробки перемикання передач, 
безступінчатої трансмісії та коробки перемикання 
передач подвійного зчеплення в одному 
компактному та легкому корпусі.



ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 
i-ACTIVSENSE

Розроблену в контексті філософії проактивної безпеки 
Mazda, CX-5 оснащено вдосконаленим та розширеним 
комплексом сучасних та інноваційних технологій безпеки, 
які забезпечують найвищий рівень безпеки автомобіля у 
своєму класі. Використання спрямованої вперед камери 
(FSC) у поєднанні із переднім радарним датчиком 
розширило можливості технологій Mazda i-ACTIVSENSE.



АДАПТИВНІ СВІТЛОДІОДНІ 
ФАРИ (ALH) З 20-СЕГМЕНТНИМИ 
СВІТЛОДІОДНИМИ МОДУЛЯМИ*

У пошуках рішень для ідеальної видимості 
під час руху у нічний час кількість сегментів, 
з яких складаються модулі світлодіодних 
фар, збільшено з чотирьох до двадцяти. 
Вдосконалена система ALH завдяки 
використанню спрямованої вперед камери 
має три унікальні функції: противідблискове 
дальнє світло, широкодіапазонне ближнє 
світло та режим освітлення під час руху 
автострадою.

СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ПРО ВИЇЗД З ПОЛОСИ РУХУ 
ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ 
ПОЛОЖЕННЯ АВТО ЩОДО 
ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ 
(LDWS+LKA )*

Спрямована вперед камера зчитує дорожню 
розмітку і допомагає водієві утримувати 
автомобіль у смузі руху. Система LDWS 
також попереджає водія за допомогою 
вібрування керма та звукового сигналу коли 
помічає небезпеку непередбаченого виїзду 
зі смуги руху. У разі відсутності дій збоку 
водія, система LKA втручається у рульову 
систему, «підкручуючи» кермо таким чином, 
щоб автомобіль залишався у своїй смузі руху. 
Коли система визначає, що зміна смуги руху 
навмисна (ввімкнений сигнал повороту), 
допомога в керуванні вимикається і ніякі 
попередження не надаються. Система оперує 
на швидкостях приблизно від 60 км/год.

АДАПТИВНИЙ КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ  
З ФУНКЦІЄЮ STOP&GO*

Адаптивний круїз-контроль автоматично 
регулює швидкість автомобіля, щоб 
утримувати безпечну відстань до машини 
попереду. Він здатний повністю зупинити 
автомобіль у заторі й завести знову, коли 
потік машин починає рухатися (якщо зупинка 
триває менше 3 секунд). Якщо повна зупинка 
триває більше 3 секунд, водій має сам 
натиснути на педаль акселератора.  
Система оперує на швидкостях 0 — 200 км/год.

ОНОВЛЕНА СИСТЕМА 
БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ 
У МІСТІ З ФУНКЦІЄЮ 
РОЗПІЗНАВАННЯ ПІШОХОДІВ 
(SCBS)*

Обладнана високоефективною спрямованою 
вперед камерою, ця система помічає інші 
машини та пішоходів перед автомобілем 
й автоматично застосовує гальма, щоб 
допомогти уникнути аварій та пом’якшити їхні 
наслідки під час руху в діапазоні приблизно 
від 4 до 80 км/год (для виявлення автомобіля 
попереду) та приблизно між 10 та 80 км/год 
(для виявлення пішохода).

СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО 
ПОПЕРЕЧНИЙ РУХ ЗЗАДУ (RCTA)*

Система RTCA контролює простір навколо 
автомобіля під час руху заднім ходом, 
попереджаючи водія про виявлення 
автомобілів, що наближаються в  
поперечному напрямку.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ «СЛІПИХ 
ЗОН» (BSM)*

Система контролю «сліпих зон» BSM, на 
відміну від систем більш ранніх поколінь, 
попереджає водія про наявність автомобілів, 
що рухаються не тільки з боків та ззаду в 
тому ж напрямку, а й про наявність перешкод 
на шляху автомобіля при русі заднім ходом 
(RCTA). Іншими словами, значно збільшився 
діапазон роботи датчиків системи, завдяки 
чому вона спрацьовує не тільки при русі по 
прямій, а й при виїзді з парковки.

*  Оснащення залежить від комплектації



* Оснащення залежить від комплектації.
® Знак для товарів і послуг, що належить відповідному власнику.

ДИСПЛЕЙ НА 
ЛОБОВЕ СКЛО*

Кольоровий проекційний дисплей відображає 
інформацію безпосередньо на вітровому склі 
в полі зору водія для швидкого та легкого 
отримання важливих для керування  
автомобілем даних.

ВИСОКОЯКІСНА 
АКУСТИЧНА 
СИСТЕМА BOSE® 
ОБ’ЄМНОГО 
ЗВУЧАННЯ*

Розроблену компанією BOSE® спеціально 
для нової Mazda CX-5, високоякісну акустичну 
систему з 10-динаміками обладнано цифровим 
підсилювачем з можливістю 8-канальної 
цифрової обробки сигналу.

MZD CONNECT® Система MZD Connect® – концепція мобільної 
комунікації компанії Mazda, яка розширює 
можливості існуючих функцій, доступних в 
автомобілях Mazda, таких як зв’язок через 
Bluetooth® та навігація, а також підтримка 
додатків Apple CarPlay® та Android Auto®.

СИСТЕМА i-STOP Технологія, призначена для автоматичного 
відключення і перезапуску двигуна автомобіля з 
метою економії пального, зниження шкідливих 
викидів і рівня шуму за рахунок скорочення часу 
роботи двигуна на холостому ходу.

i-ACTIV AWD Система повного приводу i-ACTIV AWD 
використовує 27 сенсорів для виявлення 
несприятливих дорожніх умов, таких як сніг чи 
дощ, забезпечуючи безпеку за будь-якої погоди.



ОСНАЩЕННЯ, ОЗДОБЛЕННЯ  
ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ



Soul Red Crystal Machine Gray Zircon Sand Sonic Silver Deep Crystal Blue Snowflake White Pearl Jet Black Polymetal Gray Eternal Blue



Чорна тканина Екошкіра чорного кольору 
з елементами штучної замші

Комбінована чорна шкіра Комбінована шкіра  
світлого кольору

Ексклюзивна шкіра Nappa Чорна еко-шкіра з елементами штучної 
замші із лаймовими акцентами 
(тільки комплектації Active)

Комбінована чорна шкіра прошита 
червоною стрічкою 
(тільки для комплектації Sport Black)



ЛЕГКОСПЛАВНІ 225 / 65 R17 ЛЕГКОСПЛАВНІ 225 / 65 R17 ЛЕГКОСПЛАВНІ 225 / 55 R19 ЛЕГКОСПЛАВНІ 225 /55 R19 ЛЕГКОСПЛАВНІ 225 / 55 R19



ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД ДВЕРІ 
БАГАЖНИКА HANDS FREE *

Піднесіть ногу під датчик, що розташований 
під заднім бампером. Це дозволить вам 
відкрити та закрити двері багажника з 
електроприводом, коли у вас зайняті руки 
або коли ви не хочете торкатися до кришки 
багажника, бо вона мокра або брудна.

* Оснащення залежит від комплектації



ХАРАКТЕРИСТИКИ MAZDA CX-5 2.0 ТА 2.5 БЕНЗИН ВИРОБНИК: «МАЗДА МОТОР КОРПОРЕЙШН», ЯПОНІЯ

*  Інформація щодо норм витрат пального ґрунтується на результатах випробувань, які докумен-
тально оформлені затвердженням типу за Правилами ЄЕК ООН або Директивами Європейсько-
го Союзу, протоколами випробувань або звітами про випробовування, за методами вимірюван-
ня NEDC (New European Driving Cycle). Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля 
може відрізнятись від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Ди-
стриб’ютора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності 
на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, 
стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/клі-
мат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів. 

ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год 189 184 184 195 195

РОЗГІН 0 - 100 км/год, с 9.9 10.4 10.4 9.0 9.0

ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО, л/100км *

МІСТО (NEDC) 8.7 8.9 8.2 9.8 9.0

ТРАСА (NEDC) 6.1 6.2 6.2 6.4 6.3

КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC) 7.0 7.2 6.9 7.6 7.3

ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, л 56 58 58 58 58

РЕКОМЕНДОВАНЕ ПАЛЬНЕ НЕ НИЖЧЕ A95

ТИП ПРИВОДУ 2WD 4WD 4WD i-stop 4WD 4WD i-stop

ТРАНСМІСІЯ 6-ТИ СТУПЕНЕВА АВТОМАТИЧНА КПП

РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см 2.0  /  1998 2.0  /  1998 2.0  /  1998 2.5  /  2488 2.5  /  2488

МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.) 110  /  6000  (150) 110  /  6000  (150) 110  /  6000  (150) 143  /  6000  (194) 143  /  6000  (194)

МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв 213  /  4000 213  /  4000 213  /  4000 258  /  4000 258  /  4000

СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ 13.0  :  1

ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ EURO5b

ВИКИДИ CO2 (г/км) КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC) 164 167 162 174 169

ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ

ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, шт 4  /  4

МАСА, кг

СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ.  R17 / R19 (з урахуванням маси водія 75кг) 1 565  /  1 565 1 620  /  1 620 1 635 1 645  /  1 660 1 645

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА 2 050 2 125 2 125 2 140 2 140

НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ 1 050 1 085 1 085 1 105 1 105

НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ 1 100 1 150 1 150 1 145 1 145

МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ НЕ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ, кг 750

МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахил 12%), кг 1 800

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм. 

ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА 4 575

ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал /з урахуванням дзеркал) 1 845  /  2 115

ВИСОТА З КОЛЕСАМИ.  R17 / R19 (з урахуванням маси водія 75кг) 1 655  /  1 660

КОЛІСНА БАЗА 2 700

ПЕРЕДНІЙ ЗВІС 965

ЗАДНІЙ ЗВІС 910

ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ.  R17 / R19 192  /  200

ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ.  R17 / R19 (з урахуванням маси водія 75кг) 185  /  193

РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами / від стіни до стіни) 5.5  /  5.95

КОЛІЯ ПЕРЕДНЯ (R17 та R19) 1 595

КОЛІЯ ЗАДНЯ (R17 та R19) 1 595

КУТ РАМПИ / ПОЗДОВЖНІЙ КУТ ПРОХІДНОСТІ, град. 15.5

КУТ В’ЇЗДУ, град. 17

КУТ З’ЇЗДУ, град. 22.5

ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм

ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ (без люка / з люком) 1 007  /  999

ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СИДІНЬ (без люка / з люком) 991  /  991

ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ 1 451

ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СИДІНЬ 1 391

ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ДАХУ 823

ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ШТОРКИ 505

ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм  
(зі складеними спинками задніх сидінь/з розкладеними) 949  /  1 685

ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм  
(від арки до арки) 1 050

ШИРИНА ОТВОРУ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм 1 125

ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л

ЗІ СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ДО ШТОРКИ 458

З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ЗАДНІХ СИДІНЬ ДО ШТОРКИ 880

З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ЗАДНІХ СИДІНЬ ДО ДАХУ 1 340

ШАСІ

ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА МАКФЕРСОН

ЗАДНЯ ПІДВІСКА БАГАТОВАЖІЛЬНА, 
НЕЗАЛЕЖНА

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм 297

ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм 303

ЗАПАСНЕ КОЛЕСО (ДОКАТКА) 185 / 80 R17
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