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Nieuw ontwerp met een snufje Ford

Geheel gemoderniseerd
Niet voor niets heeft

Mazda een nieuwe aandui-

ding geplakt op de opvol-

ger van de 626. Een model

dat toch aardig wat suc-

cessen boekte, maar niet

de basis heeft gevormd

voor de nieuwe 6. Deze

auto markeert de start van

een nauwere samenwer-

king met Ford, dat de

motoren levert.

Zo kunnen we nu vrij kort zijn over de aandrijf-
lijn, die stamt grotendeels uit de Ford Mondeo.
Een economische beslissing, om niet de eigen
motoren uit de 626 door te ontwikkelen. Die
van de Mondeo zijn helemaal nieuw, zoals de
speciaal voor dat model ontwikkelde geheel
lichtmetalen Duratec HE 1.8 en 2.0 benzinemo-
toren. De kosten voor eenzelfde ontwikkeling
kon Mazda zich sparen. Ook de Amerikaanse
Ford Duratec 3.0 V6 wordt in de Mazda 6 toege-
past, maar niet in het gamma voor Nederland.
De opgegeven motorprestaties zijn bij de 6 wel
iets anders dan bij een Ford Mondeo, uiteraard
maakte Mazda zijn eigen keuzes bij de afstem-
ming van de aandrijflijn.
Een 2.3 viercilinder die aan de top van het 6-
gamma staat kent de Mondeo echter niet. Deze
is afgeleid van de 2.0, en komt met een grotere
slaglengte aan zijn extra inhoud. Er is meer ver-

schil want tevens zitten er balansassen in en
een verstelbare inlaatnokkenas. Dus toch een
stuk eigen ontwikkeling. Hebben de kleinere
viercilinders ter besparing van gewicht maar
vier contragewichten aan de krukas, de 2.3
heeft er acht. Dat is nodig om bij het grotere
kruk-drijfstang-zuiger mechaniek een goede
balancering en soepel draaien te bereiken. Op
de krukas is een tandwiel gekrompen om de
twee balansassen aan te drijven die resterende
trillingen compenseren.

Hoger ontwikkeld
Naast deze benzinemotoren komen er snel com-
mon rail diesels aan. Eigenlijk tweemaal dezelf-
de motor, een tweeliter met of zonder variabele
geometrie in de turbocompressor. De sterkere
versie met 100 kW levert eenzelfde maximum
koppel (310 Nm bij 2000 t/min) als de 88 kW
uitvoering. Met verstelbare leidschoepen in de
compressor blijft het koppel van de 100 kW die-
sel bij verder toenemend toerental hoger, en
loopt dus het vermogen wat verder op.
Recent verscheen in de Mazda MPV al de sterk-
ste van deze twee diesels, voorzien van een
enkele nokkenas en vier kleppen per cilinder.
Waarbij het nu haast een bijzonderheid mag
heten dat de kleppen gewoon met boutjes
gesteld worden, en geen hydraulische spelings-
regeling is toegepast. Er zit common rail injec-
tie van de tweede generatie op de diesels, met
zowel voor- als na-inspuiting. Aan de basis van

deze nieuw ontwikkelde aggregaten stond de
direct ingespoten diesel met roterende pomp.
Deze uit diverse Mazda DiTD modellen bekende
motor is een nog niet zo oud eigen ontwerp.
Voor het moment zijn alleen een handgescha-
kelde vijfbak en een viertraps automaat
beschikbaar. Die automaat kan aan de 2.0 ben-
zinemotor gekoppeld worden, het is de CD4 van
Ford. Volgend jaar verschijnt de SportBreak 2.3
in X-Drive versie met een vijftraps automaat,
inclusief de mogelijkheid om sequentieel met
de hand te schakelen. Verder beschikt deze vari-
ant over een nieuw ontwikkelde vierwielaan-
drijving, waarop de aanduiding X-Drive wijst.
Deze zal werken met elektronisch gestuurde
verdeling van de aandrijfkracht over voor- en

Tekeningen/Foto’s: Mazda

Een eenvoudige MacPherson-veerpoot was voor
de Mazda 6 niet genoeg meer. Aan een zeer stevig
subframe zitten per wiel als onderste drager twee
afzonderlijke armen, waarmee stuurreacties bij
remmen of acceleratie onderdrukt worden. De
sierlijke veerpoot met gespleten onderkant doet
niets voor de wielgeleiding, daarvoor is er een
tweede draagarm bovenaan.

In tegenstelling tot de benzinemotoren voor de 6
zijn de common rail diesels een eigen ontwikke-
ling. De hier duidelijk zichtbare common rail kwam
in plaats van de roterende pomp op Mazda’s
bestaande direct ingespoten diesel.
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achteras, in plaats van mechanische regeling
met een viscokoppeling zoals Mazda gebruikte
bij een speciale versie van de 626 (hier nooit
geleverd). Nog onduidelijk is of het hier gaat
om een regelbare Haldex-koppeling zoals nu in
gebruik bij Volvo (ook onderdeel van het Ford-
concern!), of iets anders.

Trendvolgende wielophanging
Wat betreft de wielophanging begon Mazda
voor de 6 kennelijk met een schone lei. Zowel
voor als achter zijn mooie constructies met
meervoudige draagarmen toegepast, die niets te
maken hebben met de oude 626 of een model
van Ford. De vrij lange traditie, die Mazda had
met onafhankelijke TTL-ophanging achter, is
verlaten. Twin Trapezoidal Link bestond uit
twee dwarsarmen, een langsarm en een veer-
poot per wiel; de dwarsarmen liepen niet paral-
lel maar schuin naar elkaar toe, in een trapezi-
umvorm waar de benaming van werd afgeleid.
Voor de 6 stapt Mazda over op een ander multi-
linksysteem, zoals dat nu bij veel meer merken
opgang doet. Maar het is toch net anders dan
bij anderen. Mazda heeft op zijn achterwielop-
hanging patent aangevraagd. Daarin nemen
schuin boven elkaar geplaatste dwarsdragers de
wielgeleidingstaak van de veerpoot over, zodat
een los van elkaar geplaatste veer en schokdem-
per toegepast kunnen worden. Dat neemt veel
minder ruimte in beslag. Er zijn nu per wiel
drie dwarsdragers.
De nieuwe ophanging is bevestigd aan een fors
gedimensioneerd subframe, waarvan de bevesti-
ging aan de carrosserie met een goede geluids-
en trillingsisolatie kan worden uitgerust. Zo is
er ook vóór een opvallend degelijk subframe
voor motor en wielophanging, zo’n vormvast
frame levert een nauwkeuriger en betrouw-
baarder stuurgedrag, aldus Mazda. Om onge-
wenste stuurreacties als gevolg van belasting op
de wieldragers te voorkomen kiest men verder
voor twee gescheiden onderste draagarmen per
wiel, die elk met een kogelgewricht aan de
wieldrager zijn gekoppeld. Dus vier- in plaats
van driepuntsbevestiging zoals bij eendelige
onderste draagarmen. Een driehoeksarm erbo-
ven completeert de constructie. Daardoor hoe-
ven de veerpoten niet draaiend bevestigd te
worden en hebben ze geen geleidende functie.
Ook de besturing met relatief simpele, toeren-
tal-afhankelijk geregelde bekrachtiging is op
het subframe bevestigd. Om maximale rempre-
staties te bereiken ging Mazda mogelijke verlie-
zen in het remsysteem te lijf. Dat leidde tot spe-
ciale remslangen die onder druk niet of nauwe-
lijks expanderen, en een ‘zero-loss’ rembe-
krachtiger, zodat een maximum van de pedaal-
druk daadwerkelijk bij de remblokken aan-

komt. Inmiddels voor de hand liggende voorzie-
ningen als ABS en elektronische remdrukverde-
ling completeren het remsysteem. Alleen bij de
twee grootste benzinemotoren is er ook een
‘remassistent’, in de vorm van een elektronisch

gestuurd ventiel op de bekrachtiger, dat in wer-
king treedt bij een noodstop. Ook stabiliteits- en
tractieregelingen die van remingrepen gebruik
maken, vinden we alleen op die versies.

Japanse kretologie
Alle geavanceerde voorzieningen die nu de
meeste nieuwe modellen in de hogere midden-
klasse meekrijgen komen ook in de Mazda 6
voor. Standaard xenon dimlicht bij de duurste
uitvoeringen bijvoorbeeld, in plaats van een
halogeen projectielamp. De kopverlichting
omvat verder projectie-type mistlampen en
afzonderlijke, conventionele grootlicht lampen.
De botsveiligheid wordt eveneens met het nu
gebruikelijke uitgebreide pakket voorzieningen
gegarandeerd. Er zijn zij-airbags voorin, naar
het voorbeeld van Volvo aangevuld met hoofd-
airbags van het gordijntype, die ook doorlopen
langs de achterbank. Voorin worden gordel-
spanners met spankrachtbegrenzing toegepast,
en airbags met tweefasen werking die al naar
gelang de ernst van een aanrijding met één of
met twee gasladingen kunnen worden opgebla-
zen.
Nogal geheimzinnig aandoend is de melding
dat Mazda de 6 verrijkte met een Karakuri-
achterbank. Concreet is dit een opvouwsysteem
waarbij de bankzitting een stukje zakt, zodat
de leuningen ver genoeg neer kunnen klappen
om een geheel vlakke laadvloer te krijgen. Het
opvouwsysteem werkt ook zodanig dat de
hoofdsteunen niet van de bankleuning af hoe-
ven om deze te kunnen neerklappen. Het idee
is ontleend aan traditionele Japanse ledenpop-
pen die kunstig opvouwbaar zijn. Zulke poppen
heten in het Japans Karakuri, en dat klinkt toch
een stuk interessanter dan ‘omklapbare achter-
bank’. ●

Peter Fokker

De op zich mooie Twin Trapezoidal Link achterwiel-
ophanging van de 626 werd verlaten ten gunste
van een nog mooiere en vooral compactere con-
structie met drie dwarsarmen en een langsarm per
wiel.

Een standaard audio-installatie is naadloos in het
middenconsole ingebouwd, het bergvakje boven-
aan kan mooi het opklapbare beeldscherm van de
optionele navigatie herbergen. Maar als de klant
nu iets anders wenst op radio- of navigatiege-
bied? En bij storingen zal uitbouwen van deze
apparatuur ter controle een hele klus zijn.
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