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In 2007 stelde Mazda zich een ambitieus doel.
 Uiterlijk in 2015 moesten alle nieuwe Mazda’s  ten
minste 100 kg lichter en 30% zuiniger zijn.
 Ondertussen moest Mazda’s ‘Jinba Ittai’-gevoel,
dat staat voor de eenheid tussen paard en ruiter,
of in dit geval tussen auto en berijder, verder
 versterkt worden. In AMT 9 van 2011 presenteerde
Mazda onder de naam SkyActiv de techniek
 waarmee dat moet gebeuren.
Heel opvallend daarbij was de 2.0 viercilinder

benzinemotor. Waar veel concurrenten de weg
van de downsizing inslaan, kiest Mazda een
 andere optie: een compressieverhouding van
14:1. Heel goed, zo dicht comprimeren zorgt voor
een betere cilindervulling. Maar het gevaar is een
ongecontroleerde verbranding. Als de pingelnei-
ging moet worden bestreden met later ontsteken,
verdwijnt een veel te groot deel van de verbran-
dingsenergie als warmte door de uitlaat. Vandaar
dat de nieuwe SkyActiv benzinemotor directe in-

jectie met zesgatsverstuivers, een lang 4-in-2-in-1
uitlaatspruitstuk, een kleinere boring-slagverhou-
ding en een zuigerbodem met een kuiltje kreeg.

CX-5 als eerste in Nederland
Met deze motor beperkt de nieuwe CX-5 zijn
 uitstoot van CO2 tot 139 g/km. De Nederlandse fis-
cus beloont die prestatie met een 20% bijtelling
voor CX-5 leaserijders. Althans als de auto voor
1 juli op naam van de leasemaatschappij staat,

Succes in Nederland, al voor de
 Europese introductie

Mazda C X-5: eerste SkyActiv-model 

Goed, een suv mag stoer zijn en zijn inzittenden een hoge zit, ruimte en allroad-eigenschap-

pen bieden. Maar wie zuinig of sportief wil rijden, maakt al gauw een andere keuze. Toch

claimt Mazda juist zuinigheid en sportiviteit voor zijn nieuwe compacte suv CX-5. Maakt de

eerste vrucht van Mazda’s SkyActiv-strategie die belofte waar?

Afgekeken van een cheetah, de Mazda CX-5. Zijn eerste prooi: de 
Nederlandse markt: 2.480 stuks in iets meer dan 2 maanden.
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want op die datum veranderen de regels. In eerste
instantie leek tenaamstelling van een CX-5 voor
1 juli niet mogelijk. In de plannen van Mazda zou
de CX-5 namelijk vanaf 1 juli 2012 in de Europese
showrooms staan. Maar Mazda Nederland wist de
fabriek ervan te overtuigen de eerste benzine-
CX-5’s die van de band liepen naar Nederland te
sturen. En zo stond de eerste CX-5 hier al op 18
 februari op kenteken. Een goede zet. Ten tijde van
de officiële Europese persintroductie van de CX-5,
eind april in Wenen, reden er in Nederland al 2.480
rond. Een ongelooflijk aantal voor een merk dat
over heel 2011 met zijn complete modellenaanbod
in Nederland niet verder kwam dan 4.727 stuks.

Als een cheetah
Wat is het geheim van het succes van de CX-5?
Om dat te ontdekken lopen we eerst een rondje
om de auto heen. “Dit is het eerste productiemo-
del, ontworpen volgens onze nieuwe designtaal”,
zegt Mazda. Natuurlijk heeft die designtaal een
mooie Japanse naam: Kodo. Dat staat voor: ziel
van beweging. Mazda legt uit dat het front met de
scherp gesneden koplampen, de vijfpunts grille
en de 20% lichtere bumper doen denken aan de
gelaatstrekken van een… cheetah. Het snelste
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landdier op onze planeet. De Mazda-ontwerpers
betudeerden Cheetah’s en zagen hoe die hun
 lichaam als veer gebruiken om zo een enorme
hoeveelheid energie explosief in beweging om
te zetten. “De drie opvallende lijnen, boven het
voorspatbord, onder de zijruiten en onderaan de
portieren, zijn bedoeld om dezelfde dynamiek uit
te stralen”, zegt Mazda. Klinkt fantastisch, maar
eerlijk is eerlijk, de CX-5 ziet er goed uit en scoort
met 0,33 ook nog eens een heel goede 
Cw-waarde voor een auto in dit segment.

Japanse trucs
Het interieur valt ook niet tegen. Een prima zitpo-
sitie met uitstekend zicht rondom, stevige stoelen
(ondanks hun ultralichte frame) met voldoende
zijdelingse steun, een fraai dashboard met drie
ronde klokken en boven de middenconsole een 5”
touchscreen voor onder meer de optionele Tom-
Tom-navigatie. Overigens kan bediening daarvan
ook via de HMI-navigatieknop op de middencon-
sole, zoals we kennen van de Duitse topmerken.
Ook achterin is de zit goed, evenals de instap.
Mazda’s engineers bestudeerden die met hulp van
een digitale mannequin. Het resultaat is zichtbaar
in het gebied rond de B-stijl en de achterportieren
die tot 90˚ openen. Achter de passagiers biedt de
CX-5 enkele aangename verassingen die Mazda in
goed Japans Karakuri noemt. De eerste is de hoe-
denplank die met de achterklep open en dicht
gaat en met zijn 2 kg maar de helft weegt van die
in de Mazda6 SportBreak. Ook slim: mocht de
hoedenplank in de weg zitten, dan is hij weg te
bergen in een speciaal vak onder vloer van de 
bagageruimte. Om de bagageruimte van 503 liter
naar 1620 liter te vergroten gebruikt Mazda nog
een staaltje Karakuri. Met handeltjes in de zijwand
van de bagageruimte is de achterbank in drie
delen op te klappen. Ergonomischer kan niet.

Veilig genieten
Afhankelijk van de uitvoering verwent de CX-5 zijn
bestuurder met een hele reeks veiligheidssyste-
men. Zo is daar het Rear Vehicle Monitoring sys-
tem, dat een visueel signaaltje in de buitenspiegel
geeft als er een achterligger in de dode hoek zit.
Het voegt er een geluidsignaal aan toe als de
 bestuurder toch richting aangeeft. Verder Lane
Departure Warning, Smart City Brake Support,
dat bij lage snelheid ingrijpt als de bestuurder dat
verzuimt en High Beam Control System, dat auto-
matisch grootlicht in- en uitschakelt als de situatie
daarom vraagt. Verder een zelflerend Hill Launch
Assist systeem en natuurlijk ABS, EBD (Electronic
Brakeforce Distribution), DSC (Dynamic Stability
Control) en TCS (Traction Control System).
Voeg daar de SkyActiv-body met zijn slimme
structuur en hoog aandeel hogesterktestaal aan
toe en over je veiligheid hoef je je als inzittende
geen zorgen te maken. Dat biedt de gelegenheid
ten volle te genieten van het ‘Premium Surround’-
geluid van de Bose geluidsinstallatie. Dat systeem
is niet alleen akoestisch verantwoord, maar werkt
ook mee aan een lager verbruik. Zo weegt de
 versterker met zijn 675 gram maar de helft van
vergelijkbare versterkers en verbruikt hij minder
stroom. Ook de speakers zijn extra licht, dankzij
hun neodynium-ijzer-boriummagneten.

CX-5 als rijdersauto
Dan het rijden met de 165 pk sterke benzine CX-5.
Optrekken gaat vlot: 0 tot 100 in 9,2 seconden.
Voor die scherpe tijd is niet alleen de krachtige
SkyActiv-G motor verantwoordelijk, maar ook
het lage gewicht van de auto. Kentekengewicht:
1.290 kg. Daar dit Mazda’s eerste compacte suv is,

2.0 SkyActiv-G benzinemotor goed voor 165 pk en toch energie-
label A en 20% bijtelling in de CX-5. Let op de kommetjes in de
zuigers. 

Audi, BMW, Mercedes, Mazda
heeft het nu ook: muisach-
tige bediening met HMI-
draai-drukknop.

Een compacte suv, maar toch een rijdersauto. Stuurt goed, zit
goed, voelt goed.  

Een achterligger in de dode hoek. Wie nu richting aangeeft, krijgt
op zijn kop van de buzzer.
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is dat cijfer niet vergelijkbaar met een voorganger.
Maar in vergelijking met de concurrentie in dit
segment is dat een uiterst bescheiden massa.
Ook de SkyActiv-handbak met zijn korte schakel-
wegen draagt bij aan de vlotte acceleratie.
De SkyActiv-wielophanging, met licht subframe
en Mc-Pherson veerpoten voor en multilinkgelei-
ding achter, werpt zijn vruchten af in het bochtge-
drag van de CX-5. Ook het stuurgevoel is helemaal
goed. Met deze elektrische stuurbekrachtiging is
heimwee naar hydraulische stuurbekrachtiging
niet meer nodig. De ruiter voelt zich helemaal één
met zijn cheetah, eh paard.
Hoeft de zuinige leaserijder dan helemaal geen

prijs te betalen voor die 20% bijtelling? Nou nee,
niet echt. Het i-Start-systeem biedt een weldadige
rust voor het stoplicht en omdat de krukas in de
juiste stand gestopt is, slaat de motor razendsnel
aan als de bestuurder de koppeling intrapt. Als we
toch iets zouden moeten noemen, dan is het de
 ellenlange 6e versnelling. Die houdt het toerental
op de snelweg lekker laag. Prima voor een beschei-
den verbruik, maar het ontneemt de motor zijn pit.
De topsnelheid van 200 km/u bereikt de CX-5 in 5.

De diesel komt erbij  
Al met al is daarmee het succes van de CX-5 in zijn
eerste twee maanden in Nederland wel verklaard.
Een stoer en atletisch uiterlijk, ruimte, comfort,
agiliteit en toch een aanschafprijs vanaf € 25.990,-
en een zakelijke bijtelling van maar 20%. Maar
hoe nu verder nadat per 1 juli dat bijtellingsvoor-
deel vervalt? Stort de verkoop van de CX-5 dan
volledig in? Mazda’s PR-man Jur Raatjes denkt van
niet: “De benzineversie zal minder hard gaan,
maar de dieselvarianten komen er dan bij”.
In Wenen kunnen we ook die vast uitproberen. In
tegenstelling tot de benzinemotor kreeg de Sky-
Activ D juist een heel lage compressieverhouding.
Tenminste, voor een diesel. Als resultaat is de com-
pressieverhouding bij benzine en diesel nu precies
gelijk: 14: 1. De gedachte achter die lage compres-
sieverhouding is verlaging van de NOx-productie.
En dat werkt. De CX-5 diesels voldoen aan Euro 6

SkyActiv techniek in detail
De CX-5 is de eerste Mazda van de 6e generatie. De 5e generatie
zag het licht met de Mazda 6 in 2002. Voor deze nieuwe generatie
ontwikkelde Mazda onder de naam SkyActiv nieuwe transmissies,
carrosserieën, onderstellen en motoren. Lees alles over de SkyActiv-
technieken in het maanddossier op www.amt.nl/mei2012. Ook over de techniek achter
Mazda’s i-Stop-systeem leest u meer in dit maanddossier.
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zonder NOx-nabehandeling. De lage compressie-
verhouding stelt Mazda in staat om vroeger in te
spuiten, zodat de verbranding vroeger begint en
de expansieslag langer is. Dat bevordert een laag
brandstofverbruik. Blijft over de koude start. Met
die lage compressieverhouding zijn alleen kerami-
sche gloeibougies niet onder alle omstandighe-
den voldoende. Daarom laat een variabel kleplift-
systeem de uitlaatkleppen onder die omstandig-
heden tijdens de inlaatslag op een kiertje staan.
Deze interne EGR verhoogt de gastemperatuur
aan het einde van de compressieslag voldoende
voor een rustige motorloop na een koude start.

Standaard of high power
De 2.2 diesel is in twee versies leverbaar. We
rijden eerst een omloop met de handgeschakelde
150 pk standaardversie (per 1 juli vanaf 
€ 30.990,-). Wow, bij alle toerentallen is er een zee
van  trekkracht beschikbaar. Al bij 1800 t/min le-
vert de motor 380 Nm. Het maximum vermogen
komt vrij bij 4500 t/min en als het moet draait de
motor zelfs 5200 t/min. Genieten! En ondertussen
geeft Mazda een verbruik op van 4,6 liter/100 km.
Maar eerlijk is eerlijk, met 6,9 liter halen we dat
niet.
De duurste versie met automatische transmissie,
High Power 175 pk diesel en All Wheel Drive staat
vanaf 1 juli voor € 44.990,- in de prijslijst. De
 automaat met koppelomvormer en 6 trappen
maakt deel uit van Mazda’s SkyActiv-programma.
Door in iedere versnelling zo snel mogelijk de
lock-up in te schakelen ontstaat een direct gevoel
en moet het brandstofverbruik binnen de perken
blijven. We moeten toegeven, dat eerste is gelukt.
Over het tweede zijn we minder enthousiast.
Mazda geeft 5,5 liter per 100 km op. Wij hebben
bij  onveranderde rijstijl 8,7 liter nodig.
Ten slotte nog even dit. De SkyActiv-techniek
komt in alle nieuwe Mazda-modellen. En aange-
zien Mazda ervan overtuigd is de ideale verbran-
dingsomstandigheden gevonden te hebben bij
de huidige boring en slag, blijft de inhoud per
 cilinder voor toekomstige kleinere Mazda’s
 vermoedelijk gelijk. Als dat zo is, zou Mazda
ons binnenkort wel eens kunnen verrassen met
nieuwe driecilinder motoren.

Karakuri: de afdekcover gaat mee omhoog met de achterklep en
past exact in een uitsparing onder de bagagevloer. Let op het
handeltje voor het opklappen van het rechterdeel van de achter-
bank. Die van de andere twee delen zitten links. Ergonomische
hoogstandjes. 

Per 1 juli geen 20% bijtelling
meer, maar wel een 2.2 diesel
met naar keuze 150 of 175
pk. De waterpomp is elek-
trisch zodat de interieurver-
warming doorgaat als i-Stop
de motor uitschakelt.
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