
Písal sa rok 2002 keď Mazda uvied-
la na trh novú šestku ako zástupcu
segmentu vyššej strednej triedy.
Mazda prišla s novým, bez kon ku -
renčným dizajnom pome novaným
Zoom-Zoom, ktorú len málokto nepri-
jal s nadšením. No Frankfurtský
autosalón nám pri niesol niečo nové 
v podobe druhej generácie, ktorá už
nepokračuje v zdieľaní niektorých
častí s Fordom ako tomu bolo dopo -
siaľ. Vzhľadom na to, že je nové
Mondeo úspešné, sa zdá byť tento
krok riskantný. Alebo nie? 

EXTERIÉR:
Dizajnovo je nová Mazda svojím

pomerne odvážnym vzhľadom tak-
mer dokonalá. Nezameniteľná dravá

silueta v nás budí svalnatý dojem. Aj
keď prešla odtučňovacou kúrou.
Zmena niektorých materiálov v cel -
kovej štruktúre vozidla, ako aj audio
sústavy, či zmena výplne sedadiel sa
podpísali na úbytku hmotnosti opro-
ti predošlej generácii o celých 35 ki -
logramov. Azda nikomu netreba pri -
pomínať, že hmotnosť ide ruka v ru -
ke s množstvom produkovaných
splo dín ako aj so spotrebou, ktorá sa
pohybovala okolo 7 litrov. 

INTERIÉR
Dôležitú úlohu v interiéri hrá fakt,

že nová šestka sa predĺžila a päť cen-
timetrový nárast rázvoru sa podpísal
pod zväčšenie priestoru pre pa sa -
žierov vzadu. Ideálnu pozíciu si náj -

de tak vodič, ako aj cestujúci. Pri
prvom pohľade do kabíny vás určite
zaujmú nízko položené kožené
sedadlá s ideálnym bočným vede -
ním, prakticky a elegantne riešená
stavba palubnej dosky, ako aj pre-
hľadné budíky. Netreba zabúdať na
hodnotu 510 l, ktorá predstavuje
objem batožinového priestoru. Jedi -
ná poznámka smeruje k zbytočne
zdĺhavej a zložitej obsluhe palubného
počítača ako aj k nie príliš tvarované-
mu multifunkčnému volantu. 

Pokiaľ ide o povinnú výbavu sľub-
ne nazvanú GTA, tá je tiež bohatá.
Za svoje peniaze sa dočkáte osemnásť -
palcových diskov, natáčacích bi-xe -
nónových svetlometov, znamenitú
audiosústavu BOSE s CD meničom
na 6 diskov, či automatickej klima-
tizácie. 

MOTORIZÁCIA
Mazda 6 prichádza na trh v nasle-

dovných benzínových motorizá-
ciách: MZR 1,8-litrový štvorvalcový
benzínový motor s výkonom 120
koní, MZR 2,0-litrový štvorvalcový
benzínový motor (140 k) a najsilnej -
ší, nami testovaný MZR 2,5-litrový
benzínový motor so silou 170 kon-
ských síl. Dieselové zastúpenie má 
v podobe 2,0-litrového štvorvalca 

s výkonom 140 koní. Všetky uvedené
modely disponujú 6-stupňovou ma -
nuálnou prevodovkou, okrem MZR
1,8, tá má 5-stupňový manuál 
a k 2-litrovému dieselu bude možné
objednať aj automat. Vďaka prvému
priamemu systému katalyzátora vo
svojom segmente kombinuje nízke
náklady s nízkymi výfukovými emi -
siami a vyhovuje nadchádzajúcim
emisným štandardom Euro 5. Ne -
možno opomenúť ani výborne nala -
dený podvozok, ktorý sa japonskej
automobilke naozaj podaril. Pri
svižnom prechode ostrejších zákrut
sme len ťažko dávali nohu z plynu,
auto nevyšlo zo stopy, perfektne
držalo. Presnosť prevodovky, účinný
brzdový systém ako aj hutný zvuk
môžeme len vychvaľovať. 

ZÁVER 
Mazda 6 – jedným slovom prak-

tické auto, ktoré ocenia tak mana -
žéri, ako aj rodiny. Tichý chod a od -
hlučnenosť vozidla sú predurčené na
dlhšie služobné cesty ako aj na vý -
lety. Bohatá povinná výbava, ku kto -
rej už nič netreba pridávať. Nová 
Mazda rozhodne nesklame. Dobre vy -
zerá, výborne jazdí a má ešte lepšiu
cenu.
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Mazda 6 
– návrat k tej správnej zábave

Mazda 6 – návrat k tej správnej zábave

Zdvihový objem: 2 488 cm3

Motor: benzínový štvorvalec

Maximálny výkon (kW pri ot/min): 125 kW (170 k) / 6 000 min-1

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h: 8,3 s

Maximálna rýchlosť: 220 km/h

Priemerná spotreba: 8,2 l / 100 km

Najvyšší krútiaci moment: 226 Nm / 4 000 min-1

Objem batožinového priestoru: 510 l




