
ALL-NEW MAZDA MX-ḃḀ
100% ELEKTRISCH. 100% MAZDA.



Elke Mazda die ooit werd ontworpen, ontstond uit de liefde voor autorijden. Met elke 

generatie werd de rijervaring verfijnd om de bestuurder het gevoel te geven dat de auto 

een verlengstuk is van het lichaam. Dat gevoel noemen we Jinba Ittai, en stond ook centraal 

tijdens de ontwikkeling van onze elektrische wagen. Zo ontstond de Mazda MX-30, een 

elektrische auto die een unieke rijervaring biedt en even natuurlijk aanvoelt als een auto met 

verbrandingsmotor.

ELEKTRISCHE J INBA ITTAI

Afgebeeld model: All-New Mazda MX-30 Skycruise in optionele koetswerkkleur Ceramic White 3-tone.



ALL-NEW MAZDA MX-30 Neem plaats in de All-New Mazda MX-30 en ervaar het unieke rijgedrag dat u van 

een Mazda verwacht, met de voordelen van een elektrische aandrijving. De All-New 

Mazda MX-30 is een unieke crossover, bij de ontwikkeling werden zowel praktische als 

ecologische aspecten in overweging genomen. Ze worden weerspiegeld in het sublieme 

ontwerp van de freestyle-deuren of de zwevende middenconsole, evenals het constante 

gebruik van natuurlijke en gerecyclede materialen. 

Afgebeeld model: All-New Mazda MX-30 Skycruise in optionele koetswerkkleur Ceramic White en 'Modern Confidence' intérieur. 

Afgebeeld model: All-New Mazda MX-30 Skycruise in optionele koetswerkkleur Polymetal Grey 3-tone.



KODO:  SOUL  OF  MOTION Onze designfilosofie is tegelijk eenvoudig en extreem ingewikkeld: het wekken 

van de impressie van beweging, zelfs in stilstand. Ontworpen door mensen voor 

mensen. Klei wordt handmatig gevormd met warmte en precisie. Al het overbodige 

verdwijnt, alleen wat mooi is blijft. De energie van de maker vindt u terug in elke 

nuance. Wij noemen dit Kodo: “Soul of Motion” design. Dit bezorgt een Mazda 

zijn unieke aantrekkingskracht.

Afgebeeld model: All-New Mazda MX-30 Skycruise in optionele koetswerkkleur Jet Black.



COMPROMISLOOS COMFORT Neem plaats in de All-New Mazda MX-30 en ervaar een ongeëvenaard niveau van comfort. 

De met respect voor milieu geselecteerde materialen, maken het interieur een aangename 

plek om te vertoeven. Mensgericht en inspirerend zodra u plaatsneemt. We ontwikkelden 

materialen met natuurlijke texturen zoals gerecycleerd PET voor de bekleding van de 

deurpanelen. Leder werd in grote mate vervangen door een veganistisch alternatief. Op de 

middenconsole en deurgrepen trekt de afwerking in kurk dan weer de aandacht. Het gevoel 

van ruimte en vrijheid worden kenmerken van elke rit.

Afgebeeld intérieur: All-New Mazda MX-30 Skycruise 'Modern Confidence'.



PUUR VAKMANSCHAP We werken samen met ambachts- en vaklui die zich jaren- en zelfs decennialang 

bekwamen om het meesterschap te bereiken. Ze maken gebruik van duurzame 

materialen waardoor elke Mazda hun passie, geduld en liefde voor het vak ademt. 

Deze emotionele impressie kan door geen enkele computer noch berekening worden 

geëvenaard. Elk detail van de nieuwe Mazda MX-30 is een bewijs van hun kunnen.



UNIEKE  R I JERVARING

Geen compromissen is een essentieel aspect van de Mazda-filosofie en ons 

elektrisch model vormt hierop geen uitzondering. Het natuurlijke en dynamische 

rijgevoel is precies wat u van een Mazda verwacht, met dank aan de doordachte 

integratie van de batterij, elektromotor en transmissie in het koetswerk. Ook Mazda’s 

unieke G-Vectoring Control werd aangepast om de voordelen van de elektromotor 

maximaal te benutten. Dit resulteert in vloeiende acceleraties, moeiteloos sturen en 

remmen en maximale stabiliteit in alle rijomstandigheden. En om ervoor te zorgen 

dat u zich optimaal kunt concentreren, is de nieuwe Mazda MX-30 ook uitgerust met 

de nieuwste i-Activsense veiligheidsuitrusting zoals de Intelligente remassistent (SBS) 

inclusief voetsgangersdetectie en kruispuntassistent (TAP).

Afgebeeld model: All-New Mazda MX-30 Skycruise in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal 3-tone. 



DE WEG LONKT

Met zijn lichtgewicht batterij (35,5 kWh), kan de Mazda MX-30 dagelijkse 

verplaatsingen moeiteloos aan. De autonomie van ongeveer 200 km gecom-

bineerd, ligt ver boven de gemiddelde dagelijkse gereden afstand in Europa 

van 48 km1. Bovendien volstaan 30 à 40 minuten aan een snellader van 50 kW 

om de batterij tot 80% op te laden. Uw dagelijkse ritten en trajecten in de stad 

verlopen dus zonder zorgen.  

1 Voor dit onderzoek heeft Ipsos MORI in maart 2019 namens Mazda een online bevraging georganiseerd 
bij een representatieve steekproef bestaande uit 12.072 volwassenen die gerechtigd waren om een auto 
te besturen in een selectie Europese landen (Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, 
Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Spanje, Zweden en Zwitserland). 

Afgebeeld model: All-New Mazda MX-30 Skycruise in optionele koetswerkkleur Ceramic White 3-tone en 'Modern Confidence' intérieur.



WEES  UZELF Onze Takumi ambachtslui houden slechts één ding in gedachten wanneer ze een wagen vormgeven: u. Hun creativiteit, gesteund door de laatste 

technologische ontwikkelingen, staat volledig in het teken van uw ecologische overwegingen. Het standaardinterieur combineert zwart/grijze stof voor 

een moderne uitstraling. Het interieurthema ‘Industrial Vintage’ bestaat uit bruin vegan leder en stof in denimkleur, afgewerkt met donkerkleurige kurk. 

Dit geheel wekt de indruk van een comfortabele cocon. Liefhebbers van een fris en modern interieur, is het interieurthema ‘Modern Confidence’ dan 

weer op het lijf geschreven. Met wit vegan leder, een stof in grijstinten en kurk met een lichte kleur, voelt u zich ongetwijfeld thuis.

'Mordern Confidence'
interieurthema

'Industiral Vintage'
interieurthema

Standaard interieur met zwart/grijze stof



DE KUNST  VAN VERLE IDING De kleur van de All-New Mazda MX-30 zal met zekerheid uw aandacht trekken. De perfecte 

harmonie tussen design en lak drukt kracht en dynamiek uit. Dit is te danken aan het vakmanschap 

van Takumi-Nuri, Mazda’s hoogwaardige laktechnologie. Voor uw Mazda MX-30 kiest u uit vijf enkele 

kleuren (waarbij het dak, de stijlen en de rest van de carrosserie eenzelfde kleur hebben). Met de 

optionele 3-tone lakkleuren kunt u kiezen voor een hoofdkleur (Ceramic White, Polymetal Grey of 

Soul Red Crystal), die wordt gecombineerd met een metaaltint aan de zijkanten van het dak (het 

gedeelte van de A-stijl tot de D-stijl) en een zwart dak.

POLYMETAL GREY  3-TONE **CERAMIC WHITE *

ARCTIC WHITE (Standaardkleur) POLYMETAL GREY * CERAMIC WHITE 3-TONE **

JET BLACK * MACHINE GREY * SOUL RED CRYSTAL 3-TONE **

* Tegen meerprijs
** 3-tone koetswerkkleuren: tegen meerprijs en langere 
levertermijn



• 18" lichtmetalen velgen 'Silver'
• Bumpers voor- en achter in koetswerkkleur
• Deurgrepen in koetswerkkleur
• LED-lichtblokken achteraan
• Ruitenwissers met geïntegreerde sproeiers 
• Licht- en regensensor
• Parkeersensoren achteraan
• Parkeersensoren vooraan
• Achteruitrijcamera
• LED-koplampen met geïntegreerde mistlampenfunctie en grootlichtfunctie (HBC)
• Elektrisch verstelbare buitenspiegels in Piano Black
• "Coming/Leaving home" functie

• ABS + EBD (remkrachtverdeler) en EBA (noodremhulp)
• DSC (dynamsiche stabliteitscontrole) en TCS (tractiecontrole)
• Twee frontairbags, zijairbags vooraan, gordijnairbags voor- en achteraan en knieairbag 

voor bestuurder
• Bandenspanningscontrolesysteem met individuele weergave van de bandendruk  

(TPMS-i)
• Vertrekhulp bij hellingen inclusief auto-hold functie (HLA)
• Geavanceerde dodehoekassistent (BSM)
• Verkeersbordenherkenningssysteem (TSR)
• Actieve rijstrookassistent (LKA)
• Adaptieve cruise control (MRCC) met automatische stop&go functie
• Intelligente snelheidsassistent (ISA)
• Intelligente remassistent (SBS) inclusief voetsgangersdetectie en kruispuntassistent (TAP)
• Automatische deurvergrendeling bij het wegrijden
• Alarmsysteem
• E-Call noodoproepsysteem
• Alertheidsysteem voor bestuurder (DAA)
• Dodehoekwaarschuwing bij achteruitrijden (RCTA)

VEILIGHEID

*** Apple CarPlay enkel beschikbaar op de Belgische markt

• Zwevende middenconsole met twee bekerhouders, opbergruimte onder de armsteun en inleg in natuurlijk gekleurde kurk
• Zetelbekleding in zwart/grijze stof
• Elektrische handrem (EPB)
• Lederen stuurwiel en versnellingspookknop
• Schakelpeddels achter het stuurwiel voor instelling regeneratief remmen
• Stuurwielbediening voor audio
• Manueel verstelbare bestuurderszetel (8 richtingen)
• Manueel verstelbare passagierszetel (6 richtingen)
• Boordcomputer
• Radio AM/FM, DAB, Bluetooth® met 8 luidsprekers
• USB (x2) en 12V stekker
• Apple Carplay ***
• Navigatiesysteem (inclusief 5 jaar gratis kaartupdates)
• Tellers met 7” TFT kleurenscherm
• Head-up display in kleur met projectie op voorruit (ADD) 
• HMI Commander en Mazda Connect met 8,8" kleurenscherm
• Verlicht handschoenenkastje
• Elektrisch bediende ruiten voor
• Zwarte dakhemel
• Neerklapbare achterbank 60/40
• Automatische airconditioning inclusief warmtepomp
• Bagagescherm
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

LADERS

• AC-lader 6,6 kW

• DC-lader 50 kW

• Combined Charging System (CCS) lader

• Type 2 mode 2 laadkabel

• Type 2 mode 3 laadkabel

SKYMOVE
STANDAARD UITRUSTING

EXTERIEUR INTERIEUR
SKYDRIVE

EXTRA UITRUSTING T.O.V. SKYMOVE

• 18" lichtmetalen velgen 'Bright'
• Elektrisch verstelbare, verwarmde en automatisch inklapbare buitenspiegels in Piano Black 

met parkeerfunctie
• Geheugenfunctie voor buitenspiegels
• Zelfdimmende bestuurdersbuitenspiegel
• LED-lichtsignatuur voor- en achteraan
• Intelligente LED-koplampen (AHL) met geïntegreerde mistlampenfunctie en 

koplampensproeiers 
• LED-dagrijlichten
• Deurstijlen in 'Piano Black' 
• Inleg D-stijl in gesatineerd chroom
• Verwarmingselement ruitenwissers vooraan
• Privacy glas achteraan

• Interieurthema 'Modern Confidence' of 'Industrial Vintage'
• Zelfdimmende binnenspiegel 'frameless'
• Zetelverwarming vooraan
• Verwarmd stuurwiel
• Elektrisch verstelbare bestuurderszetel vooraan (8 richtingen + lendensteun) met geheugenfunctie gekoppeld aan head-up display
• Inleg stuurwiel, motorstartknop en greep handschoenenkastje in gesatineerd chroom
• Zwevende middenconsole met twee bekerhouders, opbergruimte onder de armsteun en inleg in donker gekleurde kurk (in combinatie 

met 'Industrial Vintage' interieurthema)
• Zwevende middenconsole met twee bekerhouders, opbergruimte onder de armsteun en inleg in natuurlijk gekleurde kurk (in 

combinatie met 'Modern Confidence' interieurthema)
• Bekleding centrale armsteun vooraan, armsteun deuren vooraan en middenconsole vooraan in kunstleder met contrasterende stiknaad
• Inleg deurgrepen in natuurlijk gekleurde kurk (in combinatie met 'Modern Confidence' interieurthema)
• Inleg deurgrepen in n donker gekleurde kurk  (in combinatie met 'Industrial Vintage' interieurthema)
• Centrale armsteun achteraan
• Verlichting voor make-up spiegels
• 150 W AC stopcontact
• Centrale deurvergrendeling met intelligente sleutel

SKYCRUISE
EXTRA UITRUSTING T.O.V. SKYDRIVE

• Alertheidsysteem voor bestuurder (DAA) met camera
• Intelligente fileassistent (CTS)
• Dodehoekwaarschuwing bij vooruitrijden (FCTA)
• Dodehoekwaarschuwing bij achteruitrijden (RCTB) met remfunctie

EXTERIEUR
• 360° camera (AVM)
• Schuifdak

INTERIEUR
• Bose® audiosysteem met 12 luidsprekers

EXTERIEUR INTERIEUR

VEILIGHEID



TECHNISCHE SPECIF ICATIES

e-SKYACTIV 143 pk

MATEN EN GEWICHTEN

Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte voor 2 mm 982 - 977/ 1.058 / 1.412

Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter 2 mm 939 / 764 / 1.338

Inhoud laadruimte conform VDA 2 2-zitter (tot dak) l 1.146 - 1.171

5-zitter (tot gordellijn) l 341-366

Maximale daklast 2 kg 75

Maximum toegelaten gewicht 2 totaal kg 2.108 - 2.119

voor / achter kg 1.048 - 1.052 / 1.060 - 1.067

Maximumgewicht aanhanger geremd (helling 12%) kg 0

Rijklaar gewicht 2 min. - max. kg 1.645 - 1.675

Spoorbreedte 2 voor / achter mm 1.565 / 1.565 

Totale lengte / breedte / hoogte 2 mm 4.395/1.795/1.555 

Vrije hoogte tussen assen (leeg) 2 mm 136

Wielbasis 2 mm 2.655

Bandenmaat 215/55 R18

MOTOR / BATTERIJ

Type elektromotor AC synchroonmotor

Type batterij Lithium-ion

Capaciteit batterij 2 kWh 35,5

Maximum koppel 2 Nm  265

Maximum vermogen 2 kW (pk)  105 (143)

e-SKYACTIV 143 pk

PRESTATIES

Acceleratie (0-100 km/u) 2 sec. 9,7

Maximum snelheid 2 km/u 140

Elektrisch rijberijk (WLTP) 2 Gecombineerd km 200

 Stad km 262

Laadtijd 2 AC 1 fase 32A, 6,6 kW U 5u45

DC 3 fase 125A, 50kW
min 

(10-80%)
31

VERBRUIK & UITSTOOT (VOLGENS WLTP)

CO2-uitstoot 2 Gemiddeld g/km 0

Elektrisch verbruik 2 Gecombineerd Wh/km 190

Stad Wh/km 145

Emissienorm 2 Euro 6d

STUURINRICHTING

Draaicirkel 2 tussen muren m 11,37

Vanaf 1/9/2018 worden het verbruik en de CO2 uitstoot berekend conform de WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle 
Test Procedure). Tijdens een overgangsperiode (tot eind 2020), moeten de constructeurs nog een theoretische NEDC-waarde 
(“gecorreleerde NEDC” of “NEDC 2.0” genoemd en berekend uit de WLTP-waarde) melden om de vergelijking mogelijk te maken 
met voertuigen gehomologeerd vóór september 2018. Tot 31 december 2020 kan de overheid de gecorreleerde NEDC-waarden 
aannemen voor belastingdoeleinden. Maar de overheid kan echter reeds vóór afloop van deze overgangsperiode de WLTP-waarde 
hanteren voor belastingdoeleinden hetgeen tot een verhoging kan leiden van de belastingen rond de aankoop en het gebruik van 
het voertuig. De WLTP-waarde is geen 100% correcte weergave van het werkelijk verbruik en/of CO2-uitstoot. De verkopende 
concessiehouder en Mazda zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van bovenvermelde evoluties en wijzigingen. Indien u graag 
meer informatie wenst met betrekking tot deze waarden, gelieve contact op te nemen met uw concessiehouder. MOer info op 
www.mazda.be/wltp

NB = Niet bekend
2 Voorlopige cijfers, niet gehomologeerd, vatbaar voor wijzingingen.

Afgebeeld model: All-New Mazda MX-30 Skycruise in optionele koetswerkkleur Ceramic White en 'Modern Confidence' intérieur.
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