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Že nekaj časa v avtomobilizmu velja: kar je všeč Evropejcem, je potem tudi Japoncem. In Američanom.
Ergo: zadovoljiti je treba Evropo.

Svetovljanstvo

Besedilo Vinko Kernc Foto Aleš Pavletič

Test Mazda3 1.6i Sport TX

Mazda je, kaže, ponovno
našla sama sebe. Pred ka-
kim desetletjem so nav-

duševali z obliko avtomobilov vseh
velikosti, kjer so nastopali, potem
so se nekako izgubili v (sicer do-
brem) povprečju. Toda povprečje
ne zagotavlja dobrih rezultatov.

Z Mazdo6, Evropi pred-
stavljeno lansko pomlad, so se
ponovno našli, čeprav bi to lah-
ko bila le svetla izjema. Ampak
zdaj vemo: po Dvojki je prišla
Trojka, ki kot kombilimuzina na-
daljuje dobro zastavljeno delo
Šestice. Mazda3 nosi nov Mazdin
obraz in ima krog in krog nežne
karoserijske obline; dinamičen
videz celote utegne enako zamo-
titi žensko in moško oko, ki - ob

vsem naštetem - cenita sklad-
nost in sodobnost linij.

Čeprav ima lepo zgodovino
in navsezadnje pri marsikom tudi
dober imidž, je Mazdi 323 očitno
odklenkalo. Od številke, ki jo po-
znamo (le kdo bi rekel) že od leta
1963, je ostala le trojka, ki (tako
kot doslej) označuje avtomobilski
velikostni razred pri Mazdi. Govo-
rimo seveda o spodnjem srednjem
razredu, tistem, ki ga pri nas vodi-
ta Mégane in Golf, pa tudi pre-
ostali niso daleč, saj je ta razred še
vedno močno priljubljen; ker je
avtomobil tega razreda lahko prvo
(in edino) prevozno sredstvo v
družini, lahko pa je tudi drugi av-
tomobil ali avtomobil samskih lju-
di. Skratka, pestro.

Spopad je torej že v začetku
zagotovljen in kdor namerava v
njem sodelovati neopazno, mora
imeti »v rokah« dobre argumente.
OK; Mazda3 je čedna, ampak čedni
so tudi tekmeci. In okusi so seveda
različni. S svojo čednostjo se je
pravzaprav le uvrstila v drugi krog.

Tako kot Mazda2 je tudi
Trojka nekoliko samosvoja: po me-
rah, predvsem notranjih, sili za raz-
red ali vsaj za pol navzgor. To je
lahko nerodno le, če imate majhno
garažo ali če vam v prometu vsak
centimeter povzroča nepremostlji-
ve težave, sicer so centimetri člove-
ku prijazni. Občutek prostornosti
na prednjih sedežih je navdušujoč,
predvsem se bosta oba potnika za-
vedla radodarne širine. Na zadnji

klopi sicer še vedno ni razkošja za
tri odrasle, vendar ga je težko najti
tudi pri precej večjih avtomobilih.

Če njena zunanjost vzbudi
spontan vzklik: »Uau, glej!«, to ni
nujno za notranjost. Ne, ne, ne
ustrašite se: je čedna, v celem OK,
ni pa tisto, kar bi morda pričakova-
li glede na njeno zunanjost. V ce-
lem avtomobilu prevladuje ne gle-
de na izbrani material črnina, ki pa
ne deluje turobno - predvsem zara-
di prijaznih oblik. Armaturna ploš-
ča oziroma njeni (predvsem) voz-
niku namenjeni dve tretjini sta - če
mi dovolite uporabiti angleški izraz
- zelo »stylish«. Trojni okrogli meril-
niki, ki bi lahko mirno krasili tudi
izrazito športen avtomobil, volan-
ski obroč športnega oblikovanja in

V splošnem čeden, rahlo
športen in prepoznaven
zunanji videz Mazde3 po-
kvari le majhna, tanka,
neugledna izpušna cev.
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dobrega oprijema ter avdioklimat-
ski osrednji del so pretkano zlože-
ne komponente, ki jih je tudi prijet-
no in lahkotno upravljati. Zamere
smo sicer našli, spotaknili smo se
ob osrednji zaslon, nabit s podatki.
Gosti namreč digitalno uro ali (po-
datkovno ne prav bogat) potovalni
računalnik, radijsko frekvenco,
(shematsko) prikazuje nastavitev
(sicer samodejne) klimatske napra-
ve ter kaže nastavljeno temperatu-
ro notranjosti ali zunanjo tempera-
turo. Zadeva močno spominja na
večjo Mazdo6, zato so tudi zamere
enake: zaradi številčnosti podatkov
in (pre)majhnih mer se nekateri
podatki izmenjujejo, kar pomeni,
da niso na voljo istočasno. Je pa
res, da Mazda3 (med merilniki) po-
nuja dvojni dnevni števec prevože-
nih kilometrov, kar sicer res ni
kakšna »hi-tech« iznajdba, je pa

nadvse uporabna in marsikateri
avtomobil je nima.

Navajeni iz Mazd prejšnje
generacije smo pogrešali nekaj ta-
kratnih uporabnih rešitev: predal
na sredi (na vrhu) armaturne ploš-
če, pomično zadnjo klop in prekuc-
ljivo naslonjalo sovoznikovega se-
deža. Še več: Mazda3 nima niti zlo-
žljivega sedalnega dela zadnje klo-
pi, čeprav to ponuja večina tekme-
cev. Kljub temu pa je po tretjini de-
ljivo zadnje naslonjalo, kar omogo-
či postopno večanje prtljažnika. To-
da Trojka razveseli s številnimi
manjšimi predali za drobnarije, ki
so obenem tudi zelo uporabni. Ta-
ko velikega predala na armaturni
plošči pred sovoznikom še nismo
videli v tem razredu, velik predal je
tudi pod komolčno oporo med se-
dežema, nad njim pa je še en manj-
ši predal. Odprti predali so še v

Aljoša Mrak Priznam, da sem jo z nestrpnostjo pričakoval.
Že to, da jo vsi imenujejo »Antigolf«, »Antiastra« ali
celo »Antimégane«, je dovolj dober razlog za podro-
bnejši pogled. Sedi se malce slabše, kot sem pričako-
val (volanski obroč je kljub vzdolžnemu pomiku pre-
daleč, sedalni del je prekratek), vse drugo (motor,

menjalnik, prostornost, oprema) pa upravičuje postavljeno
ceno. Vredno razmisliti o nakupu!

Matevž Korošec Tej Mazdi pravzaprav manjkata le dve
stvari: bogatejša motorna paleta
(v tem trenutku sta pri nas na voljo le dva motorja) in
širši izbor karoserijskih različic. Ampak to, kot vse ka-
že, prodajnega uspeha ne bo omajalo. 

Peter Humar Po Šestki smo vsi pričakovali veliko od Trojke.
Toda končni izdelek s številko 3 v imenu ni tako
odličen paket kot večja Šestka. Če je prednji del ob-
likovno še dobro uspel, se skladnost potez na zadku
povsem poruši. Prtljažnik je prostorsko pod povpreč-
jem. Tudi 1,6-litrski motor me je pustil ravnodušnega.

Drugo mnenje

Prijetno, zvečine tudi
ergonomsko, predvsem
pa uporabno: armaturna
plošča. V športne tri
okrogline pospravljeni
in pregledni: merilniki.
Če s čim, potem Mazda3
znotraj nedvomno naj-
bolj navduši s številom,
prostornostjo in z upo-
rabnostjo predalov. Tudi
Mazda3 se s svojim ob-
razom drži trenutne
Mazdine oblikovalske
smeri: prepoznavnost.
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Mazda3 Sport 1.6 TX

NAŠE MERITVE
Vozne lastnosti
Pospeški s
0-80 km/h: 7,2
-100 km/h: 10,8
0-120 km/h: 15,7
0-140 km/h: 23,1
1000 m z mesta: 32,8

(155 km/h)
Prožnost s
50-90 km/h (IV.): 12,3
80-120 km/h (V.): 17,0

Največja hitrost 184 km/h
(V. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje 7,2
največje povprečje 13,7
skupno testno povprečje 9,8

Trušč v notranjosti dB
Prestava III. IV. V.
50 km/h 58 57 57
90 km/h 64 63 63
130 km/h 70 68 69
Prosti tek 37

Zavorna pot m
od 100 km/h: 37,0
(AM meja 40 m)

Napake med testom
- brez napak

TEHNIČNI PODATKI
Motor: 4-valjni - 4-taktni - vrstni - bencinski - nameščen spredaj prečno - vrtina in gib 78,0 ×
83,6 mm - gibna prostornina 1598 cm3 - kompresija 10,0 : 1 -  največja moč 77 kW (105 KM) pri
6000/min - srednja hitrost bata pri največji moči 16,7 m/s - specifična moč 48,2 kW/l (65,5 KM/l) -
največji navor 145 Nm pri 4000/min - 2 odmični gredi v glavi (veriga) - po 4 ventili na valj - večtoč-
kovni vbrizg. Prenos moči: motor poganja prednji kolesi - 5-stopenjski ročni menjalnik - pre-
stavna razmerja I. 3,416; II. 1,842; III. 1,290; IV. 0,972; V. 0,820; vzvratna 3,214 - diferencial
4,388 - platišča 6J × 16 - gume 205/55 R 16 V, kotalni obseg 1,91 m - hitrost v V. prestavi pri
1000/min 31,8 km/h.  Voz in obese: kombilimuzina - 5 vrat, 5 sedežev - samonosna karoseri-
ja - spredaj posamične obese, vzmetne noge, trikotna prečna vodila, stabilizator - zadaj posamične
obese, prečna vodila, vzdolžna vodila, vijačne vzmeti, teleskopski blažilniki, stabilizator - zavore
spredaj kolutne (prisilno hlajene), zadaj kolutne, mehanska ročna zavora na zadnji kolesi (ročica
med sedežema) - volan z zobato letvijo, servo, 3,0 zasuka med skrajnima točkama.  Mase: praz-
no vozilo 1210 kg - dovoljena skupna masa 1695 kg - dovoljena masa prikolice z zavoro 1200 kg,
brez zavore 550 kg - dovoljena obremenitev strehe 75 kg. Zmogljivosti (tovarna): največja
hitrost 182 km/h - pospešek 0-100 km/h 11,0 s - poraba goriva (ECE) 9,3/6,0/7,2 l/100 km 

Zunanje mere: širina vozila 1755 mm - kolotek spredaj 1530 mm - zadaj 1515 mm - rajdni krog
10,9 m. Notranje mere: širina spredaj 1460 mm, zadaj 1440 mm - dolžina sedalnega dela prednji
sedež 500 mm, zadnja klop 500 mm - premer volanskega obroča 370 mm - posoda za gorivo 55 l. 

Pomembnejša serijska oprema: prednji varnostni blazini - bočni varnostni blazini - varnost-
ni zavesi - ABS - EBD - sistem za pomoč pri zaviranju - DSC - servo volan - samodejna klimatska
naprava - pet vzglavnikov - pet tritočkovnih varnostnih pasov - električni pomik vseh stekel - ra-
dijski sprejemnik - sistem pritrditve otroških sedežev ISOFIX na zadjih zunanjih sedežih - v usnje
odeta prestavna ročica in volanski obroč

redni servisi, delo: 94.300

material: 123.600

gorivo 1.819.860

gume (1): 654.400

izguba vrednosti po 5 letih: 2.595.000

obvezno zavarovanje (2): 405.500

kasko zavarovanje (2): 600.000

Skupaj: 6.292.660

Strošek za prevoženi km: 62,9 SIT/km

Stroški vozila do prevoženih 100.000 km (v SIT):

(1) - upoštevali smo 2 kompleta letnih gum in 2 kompleta zimskih gum
(2) - predvidoma voznik takšnega vozila prevozi 100.000 km v 5 letih

Mere:
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zunanja prepoznavnost
volan (obroč in mehanizem)
predali za drobnarije
vodljivost
notranja prostornost
oprema

podpovprečna prilagodljivost 
prtljažnika
slabotna osvetlitev notranjosti
podatkovno natlačen osrednji 
zaslon

HVALIMO IN GRAJAMO

vse mere so v mm

ocena

Zunanjost (15)

Notranjost (140)

Motor, menjalnik (40)

Vozne lastnosti (95)

Zmogljivosti (35)

Varnost (45)

Gospodarnost (50)

Skupaj

Trojka ima nekaj prijetnih oblikovnih rešitev, ki so še vedno v slogu te znamke, a tudi nasploh sveže.

Navdušujoče prostorna notranjost, predvsem spredaj. Podpovprečna prilagodljivost prtljažnega dela, a veliko malih
predalov.

Odlične karakteristike motorja in dobro izračunan menjalnik sta v tej Mazdi odlična kombinacija; motor 1.8 bi bil do-
brodošel zaradi navora.

Zelo dober krmilni mehanizem, sicer pa v vseh podkategorijah zelo dobro povprečje. Lega na cesti je do skrajnih me-
ja nevtralna.

Zelo dobro pospešuje, pri prožnosti pa se pozna, da bi motor lahko imel nekaj večjo prostornino.

Vrhunsko zavira, tudi po večkratnem zaporednem zaviranju zavore ostajajo odlične. Varnostni paket je bogat.

Garancija, kot je trenutno ne ponuja nihče drug. Pri porabi goriva se ne odreže posebej dobro.

Ni le čedna in všečna; z nekaj spretnimi »ukrepi« se je (točkovno) dvignila nad konkurenco. Osnovna cena je sicer
dokaj visoka, a takšna že vsebuje velik del potrebne opreme, prostornost je odlična, voznost tudi. Avtomobil, s kate-
rim je res težko trpeti v vožnji.
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Prostornina prtljažnika izmerjena z AM standardnim
kompletom 5 kovčkov Samsonite (skupno 278,5 L):
1 × nahrbtnik (20 l); 1 × letalski kovček (36 l); 2 × kovček
(68,5 l)

Moč: 77 kW (105 KM) 
Pospešek: 10,8 s
Največja hitrost: 184 km/h
Povpr. poraba: 9,8 l/100 km

Vse v redu, čisto prijeten avtomobil, am-
pak da bi se zjutraj zbujal uro prej, da bi
se v dobljenem času vozakal naokrog
kar tako, da bi užival ... Ne, s tole Maz-
do3 ne.

Užitek v vožnji:

Zmogljivosti:

Diagram motorja:

Garancija:
3 leta ali 100.000 prevoženih kilometrov splošne

garancije, 3 leta garancije za lak, 12 let garancije

za prerjavenje, 10 let mobilne garancije MES

Predvideni redni servisi:
menjava olja na 20.000 km
sistematični pregled na 40.000 km

CENA : [MMS]
OSNOVNI MODEL: 3.995.000 SIT
TESTNO VOZILO: 3.995.000 SIT
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KOLIKO STANE SIT

Dodatna oprema
Predvajalnik plošč CD 55.000
Usnjeno oblazinjenje 300.000
Vlečna kljuka 95.000
Kovinska barva 88.430

Nekateri nadomestni deli
Prednji žaromet s smernikom 59.000
Prednja meglenka 34.700
Prednji odbijač 65.800
Okrasna maska 31.500
Prednja šipa 93.900
Znak 5.000
Prednji blatnik 38.100
Zadnji odbijač 62.000
Lahko platišče 17˝ 54.000

Model

motor (zasnova)
gibna prostornina (cm3)
največja moč (kW/KM pri 1/min)
največji navor (Nm pri 1/min)
dolžina × širina × višina (mm)
največja hitrost (km/h)
pospešek 0-100 km/h (s)
poraba goriva po ECE (l/100 km)
cena osnovnega modela (SIT)

Mazda3 Sport
1.6 TE

4-valjni - vrstni
1598

77/105 pri 6000
145 pri 4000

4420 × 1755 × 1465
182
11,0

9,3/6,0/7,2
3.695.000

Ford Focus
1.6 Comfort

4-valjni - vrstni
1596

74/101 pri 6000
145 pri 4000

4382 × 1699 × 1429
185
10,3

9,4/5,4/6,8
3.274.368

Peugeot 307
1.6 16V XR

4-valjni - vrstni
1587

80/109 pri 5750
147 pri 3900

4202 × 1730 × 1510 
190
11,7

9,5/5,8/7,2
3.314.000

Renault Mégane 
1.6 16V Authentique Pack

4-valjni - vrstni
1598

83/113 pri 6000
152 pri 4200

4209 × 1777 × 1457
192
10,9

8,8/5,7/6,8
3.458.000

Tabela konkurence 

vsakih vratih in mest za pločevinke
(ali pollitrske plastenke) je kar šest
- in vsa dobro držijo embalažo. Tu
pa še ni konec: pod dnom prtljažni-
ka, ki ga vidite, ko odprete zadnja
vrata, je še dodaten prostor, razde-
ljen na tri predale, namenjene
drobnarijam, po katerih ne posega-
te zelo pogosto. Vse skupaj precej
pripomore k dobremu počutju
med vožnjo.

Tudi sicer je takšna Mazda3
dobro opremljena, vštevši varnost-
ni paket s šestimi blazinami in z
elektronskim stabilizacijskim siste-
mom; razen morda predvajalnika
zgoščenk ne boste veliko pogrešali.
Celo samodejni pomik bočnih šip v
obe smeri ima, vzrok za (na obe-
sku) daljinski upravljalnik osrednje
ključavnice, ločen od ključa,  pa tu-
di gotovo obstaja.

Oko je takoj zadovoljno z
videzom sedežev in kljub skrom-
ni nastavljivosti (poleg osnovnih

nastavitev lahko le voznikovemu
nastavimo višino in usločenost
ledvenega dela) je sedenje v Maz-
di3 neutrudljivo. Nasploh se bo
voznik pri delu počutil dobro:
pravi položaj za volanskim obro-
čem si zlahka nastavi in razmerje
med obročem, stopalkami in pre-
stavno ročico je pravšnje. Sedeži
zagotavljajo nekaj bočnega oprije-
ma in volanski obroč ter (na vi-
dez zelo kratka) prestavna ročica
sta oblečena v usnje.

Vse opisano je osnova, ki
se lahko nadaljuje v prijetno vož-
njo. Dokaj trd volanski servo in
nadpovprečno natančen ter ko-
munikativen volan omogočata
lahkotno krmiljenje s športnim
pridihom, čeprav pridevnik
»šport« nima z imenom te Mazde
nič skupnega. Sport pri Mazdi
pomeni kombilimuzinsko karo-
serijsko zasnovo (torej z vrati na
zadku), kar naprej pomeni le, da

bo Mazda3 kmalu na voljo tudi
kot limuzina.

Ker sicer praviloma dobri so-
dobni dizli še vedno niso povsem
prepričali Slovencev, bo prav tak-
šen motor verjetno najboljša (ben-
cinska) izbira za Trojko. Njegove
zmogljivosti so prijetno preseneče-
nje, saj pri današnjih strogih izpuš-
nih normah bencinski stroji vse te-
že dihajo. Mazdin motorček je pra-
vo nasprotje: v celotnem delovnem
območju je prijetno odziven in ved-
no ponuja nekaj malega zaloge na-
vora oziroma moči. Prav posebej
športen sicer ni, ponuja pa dovolj,
da se je z njim prijetno peljati. Tudi
večja obremenitev avtomobila (več
ljudi in/ali več prtljage pa tudi
vzponi) ne kvari prvega vtisa. Za-
dovoljen je z »le« petimi prestava-
mi, ki so skupaj s prestavo v dife-
rencialu dobro izračunane, da so
pospeševanja pri različnih hitrostih
dovolj intenzivna, obenem pa je tu-

di največja hitrost še varno v »zele-
nem« območju motornih vrtljajev.
Motor je lahko tudi hvaležno var-
čen, če ste nežni s sicer zelo občut-
ljivo stopalko plina, vendar poraba
krepko naraste, če se v vas zbudi
želja po hitrejši vožnji. Tako se lah-
ko približate tudi številki 14 (litrov
za 100 kilometrov), ampak vodenje
avtomobila je takrat tudi po zaslugi
dolgo nevtralne lege na cesti prav
uživaško. Kdor se rad približa fizi-
kalnim mejam (in zna krotiti avto-
mobil), bo znal izkoristiti tudi rah-
lo bežanje zadka pri odvzetem pli-
nu - in si bo takrat morda zaželel
še zmogljivejši pogonski stroj.

Ampak za zelo dober vtis ce-
lote zadostuje mehanika, ki smo jo
tule preskusili. Svetovljanstvo ali
biti všeč zahtevnim Evropejcem bo
Mazda3 zlahka dosegla. Navsezad-
nje tudi z razmerjem med ceno ter
dobljenim paketom avtomobila in
njegove opreme. 

Mersko in oblikovno zelo dobri: sedeži. Za 1,6 litra »bencinske« prostornine pokaže prese-
netljivo veliko, le varčen ni posebej: motor. V osnovi velik, potem pa podpovprečno prilagod-
ljiv; pod dnom so trije uporabni predali: prtljažnik. Zelo dinamična silhueta, »tekoč« oken-
ski izrez, grbi nad kolesi: bočna linija.
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