
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



De Tribute werd in nauwe samen-
werking met Ford in Amerika ont-
wikkeld en wordt daar ook gefabri-
ceerd. Dit SUV-model wordt ook
door Ford gevoerd: in de Verenig-
de Staten heet de auto Escape en in
Europa Maverick.

De Tribute ziet er goed uit en is
duidelijk herkenbaar als Mazda.
Verder is er over het uiterlijk niet
zo heel veel te melden. Want bin-
nen de vastomlijnde regels die
vaststellen waaruit een SUV hoort
te bestaan, heb je niet zo heel veel
speelruimte. De Tribute is een rui-
me vierdeurs, vijfpersoons auto
met een lengte van 440 cm, een
breedte van 183 cm en een lange
wielbasis van 262 cm. De Tribute
staat hoog op de wielen. Dat geeft
een stoere uitstraling, samen met
de spannende vouwen in de motor-
kap, de twee dakrailings, de dikke
flankbeschermers en niet te verge-
ten, de vlakke achterkant met een
dubbel uitgevoerde achterklep.
Daarmee bedoelen we de los van
de achterklep te openen achterruit.

Mazda levert de Tribute in vier
opeenvolgende versies. Het basis-
model bestaat uit een tweewiel
aangedreven Exclusive 2.0 16V
voor ƒ 57.795,-. Deze wordt wei-
nig gevraagd en heeft een lange
levertijd. Maar je hebt ‘m ook als
4WD voor ƒ 60.295,- terwijl de
duurdere Touring 2.0 16V voor
ƒ 63.995,- op de prijslijst staat.

Topmodel in de Tribute serie is de
3.0 V6 Touring voor ƒ 85.245,-.

Wij reden de duurste viercilin-
der van de vier, de tweeliter 4WD
Touring. De concurrentie is natuur-
lijk nogal duidelijk, deze bestaat
uit de Honda CR-V, Hyundai Santa
Fe, Toyota Avensis Verso, en met
een beetje fantasie ook de Land
Rover Freelander.

Langzaam op gang
Met name de mechanische kant
van de Tribute neigt nogal sterk
naar Ford techniek. Toch zijn er
verschillen, want de 2.0 liter vier-
pitter is niet de Zetec motor die we
kennen van de Ford Mondeo en de
Focus. Deze motor is iets kleiner
en meet namelijk 1989 cm3 dankzij
een boring x slag van 84,4 x 88,0
mm. De compressie-verhouding
bedraagt 9,6 op 1. Het maximum
vermogen komt neer op 91 kW bij
5.300 t/min en de Mazda Tribute
2.0 16V levert een maximum kop-
pel van 175 Nm bij 4.500 t/min.

Aan de gegevens zie je al dat dit

wel een toerenmotor moet zijn,
want de zware Tribute zal met eni-
ge kracht vooruit moeten worden
gewerkt. Hoeveel het werkelijke
vermogen aan de krukas is en hoe
het echte koppel eruit ziet, konden
we vanwege de vierwielaandrij-
ving helaas niet nameten. Maar in
de dagelijkse praktijk lijkt het er
sterk op dat er in de aandrijflijn het
een en ander verloren gaat, want de
Tribute is met deze motor wel een
fijne, rustig rijdende auto, maar be-
paald geen krachtpatser. Alleen
wanneer de bestuurder bereid is

om steeds ver in de versnellingen
door te trekken, dan wil-ie wel.
Maar doe je een beetje normaal,
dan komt de auto langzaam op
gang. Ook een snelle inhaal-
manoeuvre laat je wel uit je hoofd,
de nogal futloze motor geeft er niet
zo snel aanleiding toe.

De mooi gebouwde viercilinder
hangt lekker aan het gas, hij excel-
leert in een mooie, zachte en tril-
lingvrije loop en hij zal zeker nooit
z’n stem verheffen. Bij 100 km/h
draait het binnenwerk slechts
2.900 t/min, bij 120 nog steeds niet

Luxe personenauto met stoer karakter

Op avontuur
Het kon niet uitblijven: ook Mazda wilde het program-

ma verrijken met een multifunctioneel Sports Utility

Vehicle, kortweg SUV. En met de Tribute kan Mazda

prima meedraaien in dit snel groeiende segment. Hij

biedt het comfort van een personenauto, maar is ook

buiten het strakke asfalt in z’n element.
Dankzij het stevige logo in de gril-
le laat de Tribute zich zelfs vanaf
een afstand gemakkelijk als een
Mazda herkennen.

FOTO’S:JAN LIEFTINK

De 2.0 liter viercilinder motor kan
de zware Tribute maar net aan.
Voor een snelle inhaalactie is te-
rugschakelen geboden.
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De achterbank is gedeeld inklap-
baar.We missen handige zaken
als een middenarmsteun,extra
bergvakken en een skiluik.

Aan de achterkant is de Tribute
een normale auto om te zien.Hij
toont niet log en zelfs een beetje
elegant.De dikke stootlijsten zijn
niet mooi,maar wel nuttig.

Tussen de voorstoelen zit een
console met bergruimten en be-
kerhouders.Helaas ontbreekt een
comfortabele middenarmsteun.

Een keurig net interieur,waarin
weliswaar veel kunststoffen zijn
verwerkt,maar dat toch zeker niet
goedkoop overkomt.

Een handbediende airco houdt het
interieur van de Tribute koel.Het
dashboard biedt weinig verrassin-
gen,behalve een knop voor  4WD.

Een klassiek intrumentarium.Heel
praktisch zijn de in het stuurwiel
geïntegreerde toetsen voor de
cruise control.

De achterruit kan apart worden
geopend.Dat komt onder meer
goed van pas bij het vervoeren
van lange lading.

meer dan 3.500 t/min. Het verbruik
bleek een onaangename verras-
sing, want dat lag de gehele test-
week rond de 1 op 8,4. Viel ook
wel te verwachten van een auto als
deze, tamelijk zwaar (1.400 kg) en
met een relatief hoge luchtweer-
stand. De vijfbak is een prima on-
derdeel van de auto, gecombineerd
met een uiterst gemakkelijke en
licht aangrijpende koppeling. De
schakelpook zit goed onder hand-
bereik en heeft slechts lichte en
korte bewegingen nodig. De vijf-
bak schakelt hooguit ietwat stroef.
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Max. motorvermogen (fabrieksopgave): .....................91 kW bij 5.300 t/min.

Max. koppel (fabrieksopgave): ...................................175 Nm bij 4.500 t/min.

Acceleratie:
0-80 km/h: 8,8 sec. ..........0-100 km/h: 13,8 sec. .............80-120 km/h: 9,9 sec.

Geluidsmetingen:
80 km/h: 65 dBA.....................100 km/h: 68 dBA ...................120 km/h: 72 dBA

Brandstofverbruik EC 93/116:
Stadsrit: 12,9 liter op 100 km ...........................Buitenweg: 7,8 liter op 100 km

Combinatierit:.....................................................................9,7 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: .................................................11,9  liter op 100 km

Gemeten topsnelheid in twee richtingen: .......................................166 km/h

Topsnelheid (fabrieksopgave):........................................................166 km/h

Testmetingen

Meting: Fabrieksopgave

Plus
De Tribute is een mooi ge-
bouwde,relaxed rijdende
auto.De standaard uitrusting
is op de Touring ruim voldoen-
de,en de afwerking is netjes
en allesbehalve passend bij
het ruige leven dat deze auto
desgewenst ook kan leiden.

Min
De viercilinder motor is een fij-
ne, trillingvrije unit,maar de
trekkracht schiet te kort.Hij
heeft geen moeite met hard
werken,maar het tempo ligt te
laag.De versnellingsbak scha-
kelt een tikje stroef en de be-
stuurdersstoel kan niet in de
hoogte worden versteld.Al-
leen het zitkussen kan middels
een zwaar gaande draaiknop
enkele centimeters hoog en
laag worden gedraaid.

Modelserie en prijzen

Sportief aangekleed
Mazda bouwde een ruime auto met
voldoende plaats voor vier tot vijf
volwassenen. De grote portieren
bieden ruim toegang tot het interi-
eur dat er gastvrij, zakelijk en goed
afgewerkt uitziet. Je moet even
klimmen, maar dan zit je ook goed
met prima overzicht over de car-
rosserie en de rest van het verkeer.
De mogelijkheden om stoel en
stuurkolom af te stellen zijn tame-
lijk beperkt. De stuurkolom kan al-
leen kantelen en het stoelkussen
kan hooguit met een draaiknop iets
hoog/laag worden gedraaid. De
stoelzitting is te vlak en te hard op-
gevuld, de rugleuning geeft daar-
entegen een uitstekende steun.

Mazda monteert weinig opwin-
dende instrumenten maar alles wat
je van een dergelijk type auto ver-
wacht is aanwezig. Het is een goe-
de zaak dat het stuurwiel (deels
met leer bekleed) en het gehele
cluster van het instrumentarium, in
zwart zijn uitgevoerd. Geen mis-
lukte experimentele kleurstelling,
maar daarentegen juist gewoon
zakelijk en strak. De ergonomie is
goed voor elkaar en de auto komt
standaard onder andere met een op
het stuur gemonteerde en uitste-
kend werkende cruise control, een
handbediende airco en elektrische
bediening voor de zijruiten en de
buitenspiegels. Verder heeft de Tri-
bute een afstandsbediende centrale
vergrendeling, mistlampen in de

voorbumper en een separaat open
klappende achterruit in de achter-
klep. Af en toe is dat best handig.
De bagage- c.q. laadruimte is goed
bereikbaar en Mazda monteert
handige sjorogen om losse zaken
aan vast te kunnen knopen. Maar
er zijn daarvoor geen riemen voor-
handen en ook het netje op de
vloer dat wij in onze auto aantrof-
fen, is een optie. Er zijn onder de
vloer of in de zijwand geen extra
bergruimten voorhanden.

In het interieur treffen we enkele
bakjes en bekerhouders aan, maar
het zijn er niet zo erg veel, en een
middenarmsteun met bergruimte
ontbreekt helaas, net als een ski-
luik. Andere zaken die we in de
Touring niet aantroffen zijn een
boordcomputer, een standaard ge-
monteerde audio-installatie en een
middenarmsteun achterin.

Op het gebied van actieve vei-
ligheid, biedt Mazda in de Tribute
ABS en uiteraard de inschakelbare
vierwielaandrijving, terwijl in het
interieur de inzittenden zich bevei-
ligd weten door airbags en zij-air-
bags voorin, vijf gordels en balken
in de portieren.

De afwerking ziet er erg netjes
uit en de gebruikte materialen,
hoewel grotendeels bestaand uit
zeer zichtbare en ook voelbare
kunststoffen, zien er goed en duur-
zaam uit. De bekleding is daarbij
stevig van kwaliteit.

Rustig rijden
De Mazda is een makkelijk rijden-
de auto. Ook geschikt voor lange
afstanden en het is prettig om te
weten dat je voor moeilijke om-
standigheden over vierwielaandrij-
ving kunt beschikken. Die kan via
een knop op het dashboard worden
ingeschakeld waarna de zoge-
noemde Rotary Blade Coupling in
werking komt die in het geval van
doorslippende voorwielen een
deel, tot zelfs bijna alles van de
aandrijfkracht doorstuurt naar de
achterwielen.

Mazda ontwierp MacPherson
voorwielophanging met L-vormige
wieldraagarmen en een achteras
bestaande uit dwarsdraagarmen,
langsarmen en op de langsarmen
gemonteerde schroefveren. De Tri-
bute gedraagt zich bijna als een
normale personenauto, al is een ze-
kere rolneiging in een snelle bocht
bepaald niet weg te denken. Maar
hij is stabiel in rechte lijn en dat is
ook wat waard, want het is tenslot-
te geen sportwagen maar een SUV,
met alle gemakken van dien. Com-
fortabel is de Tribute ook, je kunt
het er heel gemakkelijk uren in
volhouden. De besturing is niet te
zwaar bij parkeren en niet te licht
op snelheid en de feedback naar de
bestuurder is, zeker gezien het
soort auto, ruim voldoende.

Dick Schornagel

2.0 2WD Exclusive ........................ƒ 57.795,-
2.0 4WD Exclusive ........................ƒ 60.295,-
2.0 4WD Touring ............................ƒ 63.995,-
3.0 V6 4WD Touring ......................ƒ 85.245,-
ABS: ..............................................standaard
Airbag bestuurder:........................standaard
Airbag passagier:..........................standaard
Zij-airbags: ....................................standaard
Centrale portiervergrendeling: ....................
.................................. standaard op Exclusive
Centrale vergrendeling met afst. bed.: ........
...................................... standaard op Touring
Elektrische ruitbediening: ............standaard
Handbediende airco: ....................standaard
Cruisecontrol: ..............standaard op Touring
Navigatiesysteem: ................vanaf ƒ 3.500,-
Automaat: ................standaard op V6 Touring
Lederen bekleding: standaard op V6 Touring
Trekhaak: ................................vanaf ƒ 750,-*
Metallic lak: ....................................ƒ 1.089,-

* incl. BTW, excl. montage

Importeur
Auto Palace De Binckhorst
☎ (070) 333 74 00
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