Gloednieuwe Mazda3 hatchback in première
op autosalon van Bologna 2008
Leverkusen, 25 november 2008. Op 3 december 2008 laat Mazda Motor Corporation het
grote publiek voor het eerst kennismaken met de gloednieuwe Mazda3 (in Japan Mazda
Axela genaamd) 5-deurs hatchback ter gelegenheid van het autosalon van Bologna1. De
tweede generatie van de Mazda3 met vijf deuren volgt dus snel op de vierdeursberline, die
momenteel te zien is op het autosalon van Los Angeles. Het vijfdeursmodel van de nieuwe
Mazda3 neemt de kenmerken van zijn berlinebroer over en combineert dus een sportief
weggedrag met een dynamische look en milieu- en veiligheidsprestaties van topniveau.
Milieuvriendelijkheid stond bovenaan het prioriteitenlijstje tijdens de ontwikkeling en dat
vertaalde zich in zuinige motoren, de typische lichte architectuur van het merk en een
stroomlijn die tot de beste in zijn segment behoort.
Alle benzineversies van de nieuwe Mazda3 hebben bovendien nog een extra milieutroef in
handen, namelijk 's werelds eerste autokatalysator die volledig wordt geproduceerd met
nanotechnologie. Dankzij die nieuwe ontwikkeling kan Mazda het gebruik van schaarse
middelen zoals platina en palladium beperken.
Het nieuwe motorgamma werd afgestemd op de Europese markt en omvat naast de 1.6 en
2.0 benzine en de 1.6 turbodiesel ook de nieuw ontwikkelde 2,2-liter turbodieselmotor die
zopas werd gelanceerd in de Mazda6. De nieuwe 2,2-liter turbodieselmotor is een erg
krachtige en schone dieselmotor met een vermogen, zuinigheid en raffinement van de
bovenste plank. Hij zal verkrijgbaar zijn in twee versies, een krachtigere versie met een
maximumvermogen van 185 pk en een standaardversie met een maximumvermogen van
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150 pk. Beide varianten kunnen erg lage emissiecijfers voorleggen en voldoen nu
reeds aan de Euro V-normen. Het verbruik en de CO2-uitstoot gingen eveneens sterk
omlaag in vergelijking met de huidige 2-literversie.
De gloednieuwe Mazda3 vijfdeurs hatchback wordt onthuld tijdens Mazda’s persconferentie
op 3 december 2008 om 9u00 (plaatselijke tijd).
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