
MAZDA CX-30





De nieuwe Mazda CX-30 is een klasse apart. Deze gloednieuwe crossover is 

een schoolvoorbeeld van ons veelgeprezen vakmanschap. Dat klinkt niet alleen 

veelbelovend. Dat is het ook.

Zo is hij buitengewoon vanbinnen. Met een interieur waarvoor gebruikgemaakt 

is van hoogwaardige materialen. Maar de nieuwe Mazda CX-30 is ook hoorbaar 

anders. Zo hebben we ’m standaard voorzien van een fantastisch audiosysteem, 

met ingenieus geplaatste speakers volgens menscentrisch design. En dankzij de 

unieke isolatieaanpak is hij misschien wel de stilste in zijn klasse.

Mazda staat voor puur rijplezier. Dat is te zien in de unieke techniek van de revo-

lutionaire Skyactiv-X-benzinemotor. Het zogenoemde Mazda M Hybrid-systeem, 

dat de motor ondersteunt in zwaardere omstandigheden, zorgt ervoor dat je niet 

hoeft in te leveren op dynamisch rijgedrag.

Het moge duidelijk zijn: de nieuwe Mazda CX-30 is een totaal nieuw geluid. Het 

interieur, de speakers, de motor: het klinkt allemaal beduidend anders. Je zou 

het eigenlijk met eigen oren moeten horen.

Foto links: Mazda CX-30 in Soul Red Crystal.

EEN NIEUW 
GELUID



MA ZDA CX-30 De CX-30 is de nieuwste in het crossover-gamma van Mazda. Onze crossovers combineren 

het stoere, hoge voorkomen van een SUV met een sportieve, verfijnde rijbeleving.

De nieuwe CX-30 is een evolutie van onze KODO-designtaal. Sensuele vormen worden  

gecreëerd door te spelen met de reflectie van het licht. De welving in het plaatwerk combi-

neert de schoonheid van een kunstwerk met een krachtige dynamiek. Dit geeft een nieuw 

gevoel van beweging, geïnspireerd op de Japanse esthetiek.

Foto rechts: Mazda CX-30 in Soul Red Crystal.





KODO – SOUL OF MOTION



Met Mazda’s designfilosofie KODO – Soul of Motion is het alsof elke nieuwe 

Mazda altijd in beweging is, ook als hij stilstaat. Ontworpen door mensen voor 

mensen. Puur vakwerk waarbij Mazda’s Takumi (ambachtslieden) met de hand en 

een speciaal voor Mazda ontwikkelde slijpsteen de vorm bepalen. De kunst van het 

weglaten. De essentie blijft. Ze leggen hun ziel in het design. Die verbondenheid is 

uniek en typisch Mazda. Het enige wat je wil, is plaatsnemen en wegrijden.





Foto links: Mazda CX-30 met zwart lederen interieur.
Foto rechts: Mazda CX-30 in Soul Red Crystal.

BUITENGEWOON VANBINNEN Mazda’s designfilosofie zie je terug in het interieur van de nieuwe CX-30. Aan het oppervlak van het 

dashboard is een natuurlijke nerfstructuur meegegeven. De panelen rondom de versnellings pook 

zijn vanuit twee lagen opgebouwd, wat een unieke diepte suggereert. Door dergelijke details raak 

je nooit uitgekeken op het interieur.

Maar dit oogstrelende interieur is ook bijzonder praktisch. Zo is er gekozen voor een horizontale 

symmetrie die jou, de bestuurder, precies in het midden plaatst. Dit resulteert in een rustige en  

comfortabele omgeving waarin je alle functies nagenoeg blindelings kunt vinden.





MA ZDA TAKUMI:  
UNIEK VAK MANSCHAP

Dit zijn de ambachtslieden die hun vaardigheden jarenlang, zelfs tientallen jaren, heb-

ben verbeterd om puur meesterschap te bereiken. Hun passie, geduld en toewijding aan 

het vak spreekt uit elke Mazda. Een emotioneel vertoon van vakmanschap dat door geen 

enkele computer is na te bootsen.

Elk detail in de Mazda CX-30 verwijst naar de vaardigheden van de Takumi. Deze 

overdracht van energie creëert een omgeving die inspireert en een gevoel dat blijft 

bestaan – zelfs als de rit voorbij is. Van ontwerper tot bestuurder; deze verbinding 

creëert een emotionele band tussen mens en machine.





MENSCENTRISCH DESIGN De emotionele band tussen mens en machine wordt versterkt door de 

intuïtieve bediening. Deze is tot in de puntjes uitgedacht en op de bestuur-

der gericht. Elk detail is met uiterste precisie ontworpen en gevormd, alsof 

mensenhanden eraan te pas kwamen. Puur vakmanschap. Neem plaats en 

voel je direct verbonden met de auto. Geniet van de rijervaring die je volledig 

in beslag zal nemen.





REVOLUTIONAIRE TECHNIEK

De nieuwe Mazda CX-30 is leverbaar met de revolutionaire Skyactiv-X-benzinemotor met de kracht en 

efficiency van een dieselmotor. De Skyactiv-X-motor combineert de beste eigenschappen van zowel een 

benzine- als een dieselmotor: een hoog vermogen, een mooie koppelopbouw en een heel directe respons 

op het gaspedaal. Sportief rijden in optima forma.

Behalve met de Skyactiv-X-benzinemotor is de Mazda CX-30 ook uitgerust met Mazda M Hybrid-technologie. 

Het Mazda Mild Hybrid-systeem is voorzien van een generator die de opgewekte capaciteit bij het afremmen 

opslaat in een lithium-ion-batterij. Zo zorgen we ervoor dat alle elektronische systemen in de auto blijven 

werken. Daardoor is er geen extra belasting voor de brandstofmotor en behoud je de maximale prestaties.

Mazda’s unieke Skyactiv Architecture maakt de cirkel rond. Stoelen, carrosserie en chassis zijn dusdanig 

ontworpen dat ze voor alle inzittenden zo natuurlijk mogelijk aanvoelen, zonder enige vorm van onbalans.



PUUR R IJPLEZIER

De Mazda CX-30 is leverbaar met de revolutionaire Skyactiv-X-motor, maar 

naar keuze ook met de efficiënte Skyactiv-G-benzinemotor. Beide beschik-

ken standaard over het zogenoemde Mazda M Hybrid-systeem, dat de motor 

ondersteunt bij zwaardere omstandigheden.

Het Mazda M Hybrid-systeem optimaliseert zowel de milieuprestaties als 

het rijplezier. De auto verbruikt minder brandstof bij gelijke prestaties en de 

overgangen bij starten, accelereren, schakelen en tot stilstand komen voelen 

soepeler aan. Zo maken we de Mazda CX-30 zuiniger dan ooit, terwijl de 

rijeigenschappen voelbaar beter worden.

Foto rechts: Mazda CX-30 in Soul Red Crystal.







Foto links: Mazda CX-30 in Soul Red Crystal.



De Mazda CX-30 is standaard zeer rijk uitgerust, 

waarbij je altijd beschikt over rijplezier, veiligheid en 

een complete uitrusting. Zodra je richting de Mazda 

CX-30 loopt en erin plaatsneemt, ervaar je gelijk een 

complete en zeer rijk uitgeruste uit voering. Zo zijn 

onder meer Radar Cruise Control, Active Driving 

Display, LED- koplampen, een breed assortiment aan 

veiligheidssystemen, een multimediasysteem met 

Apple CarPlay en comfortopties – waaronder  

airconditioning, licht- en regensensor en een met 

leder bekleed stuurwiel – standaard.

Bekijk voor meer details over de specifieke  

uitvoering de beschikbare prijsdocumentatie.

UIT VOERINGEN EN PAKKET TEN:



MAZDA CX-30 

EXTERIEUR

• 16-inch lichtmetalen velgen, Gray

• LED-koplampen met koplampsproeiers 

• Halogeen dagrijverlichting 

• LED-verlichting achter

• KODO-design knipperlichten

• Dakspoiler in Black

• Grille in Black

• Omlijsting grille in Chrome

• Raamomlijsting in Chrome

• Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklap bare 

buitenspiegels in carrosseriekleur, met geïnte-

greerde knipperlichten

• In achterruit geïntegreerde antenne

• Dubbel uitlaatsysteem  

INTERIEUR

• Donkergrijs stoffen interieur met dashboard-

elementen, middenarmsteun en deurpanelen 

afgewerkt met donkerblauw kunstleder

• Grijze hemelbekleding

• Details interieur in Silver 

• In hoogte en diepte verstelbare bestuurdersstoel 

 (handbediend, 8-voudig)

• In hoogte en diepte verstelbare passagiersstoel 

 (handbediend, 6-voudig)

• In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel 

• Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter

• Lederen stuurwiel en versnellingspookknop

• Achterbank in twee delen (60:40) neerklapbaar

• Handmatig bedienbare airconditioning

• Middenarmsteun vóór met opbergruimte

• 7-inch digitale meterset

• Active Driving Display (ADD), projectie in de 

voorruit: kleuren head-up display met belang-

rijkste rij-informatie

• LED-interieurverlichting (incl. leeslampjes)

VEILIGHEID

• Hill Hold Assist

• Remhulp-, tractie- en stabiliteitssystemen (EBD, 

EBA, DSC, TCS)

• Airbags bestuurder en bijrijder, zij- en gordijn-

airbags en knieairbag bestuurder (totaal 7) 

• Bandenreparatieset

• Bandenspanningwaarschuwingsysteem

• Advanced Smart City Brake Support (SCBS) met 

voetgangerherkenning (AEB): activeert remmen in 

noodsituatie 

• Blind Spot Monitoring (BSM): dodehoekdetectie-

systeem met Rear Cross Traffic Alert

• Driver Attention Alert

• Traff ic Sign Recognition (TSR), verkeersbord-

herkenning met weergave op Active Driving 

Display

• Lane Keep Assist (LKA), rijbaanassistent met feed-

back aan bestuurder via stuurwiel

• Mazda Radar Cruise Control (MRCC): houdt inge-

stelde snelheid aan en bewaart gewenste afstand 

tot voorganger (incl. stop & go-functie, enkel bij 

automaat) 

• Smart Brake Support: activeert remmen in nood-

situatie bij hogere snelheden

• Intelligent Speed Assistance (ISA): herkent de  

geldende snelheidslimiet en past MRCC aan 

indien gewenst

• Distance & Speed Alert (DSA): waarschuwt zodra 

u te dicht op uw voorganger zit en houdt actief 

afstand 

• Parkeersensoren achter

• High Beam Control (HBC), grootlichtassistent

• E-Call

• Alarmsysteem (geen certificering)

COMFORT

• Centrale deurvergrendeling met afstands-

bediening

• Automatische deurvergrendeling bij wegrijden

• Elektronische parkeerrem met Auto Hold-functie

• Licht- en regensensor 

• Drive Selection (op automaat)

• Start-/stopknop met wegrijbeveiliging

MULTIMEDIA

• 8,8-inch TFT-kleurendisplay met bediening  

via centrale HMI Commander

• USB- & 12V-aansluiting 

• Radio

• 8 speakers 

• Bluetooth®

• Apple CarPlay

• DAB+ digitale radio 

• Navigatie

• Stuurwielbediening voor spraakbesturing,  

muziek, telefonie en cruise control



BOSE® PAKKET 
(optioneel op Comfor t)

• Bose® premium-audiosysteem met 12 speakers

• Designelement in Gloss Black

LEER PAKKET (optioneel op Comfor t)

• Zwart lederen interieur

• Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel (8-voudig + geheugen functie) 

en verstelbare lendensteun 

• Geheugenfunctie stand buitenspiegels en Active Driving Display

• Kantelfunctie buitenspiegel bij achteruitrijden

• Dashboardelementen, middenarmsteun en deurpanelen afgewerkt 

met donkerbruin kunstleder 

MAZDA CX-30 COMFORT
Als compleet uitgeruste Mazda CX-30, plus:

• Stoelverwarming in drie standen vóór 

• Wiper de-icer, ruitenwisserontdooier

• Stuurwielverwarming

• Smart Keyless Entry, automatische vergrendeling

• Climate control, automatische airconditioning in twee zones en ventilatie  

voor de achter passagiers

• Automatisch dimmende buitenspiegel (bestuurderszijde)

• Automatisch dimmende binnenspiegel

• Parkeersensoren vóór

• Achteruitrijcamera

• Details interieur in Satin Chrome

• Cover voor bekerhouders

• Achterklep automatisch openen/sluiten

• Skyactiv-X: 18-inch lichtmetalen velgen in Silver

• Skyactiv-X: breder sierstuk op uitlaat

UIT VOERINGEN EN PAKKET TEN:

Ben je op zoek naar extra comfort, dan kun je kiezen voor de Mazda CX-30 als 

Comfort- uitvoering met stoelverwarming voorin, smart keyless entry, verwarmbaar 

stuurwiel, parkeersensoren voor met achteruitrijcamera en climate control in twee 

zones met ventilatie voor de achterpassagiers.

Op de Comfort kun je tevens kiezen voor een aantal opties. Zoals het Leer-pakket 

met een zwart lederen interieur, waarbij de dashboardelementen, middenarmsteun 

en deurpanelen afgewerkt zijn met donkerbruin kunstleder. Of het Bose®-pakket 

met een premiumaudiosysteem en 12 designspeakers in Gloss Black.

Bekijk voor meer details over de specifieke uitvoering de beschikbare  

prijsdocumentatie.



• Skyactiv-X: 18-inch lichtmetalen velgen in Bright Silver

• Skyactiv-D: 18-inch lichtmetalen velgen in Silver

• Adaptive LED-koplampen (20 LED-blokken)

• LED-signature verlichting (koplampen en achterlichten)

• Grille in pianozwart

• B- en C-stijl in pianozwart

• Privacy glass op zijruiten achter en achterruit

• Randloos design binnenspiegel

• Schakelflippers (op automaat)

• Zwart lederen interieur

• Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel (8-voudig + geheugenfunctie) en

verstelbare lendensteun

• Geheugenfunctie stand buitenspiegels en Active Driving Display

• Kantelfunctie buitenspiegel bij achteruitrijden

• Afwerking stuurwiel, dashboardkastje en startknop, Bright Silver

• Binnenbekleding dashboardkastje

• Bose® premium-audiosysteem met 12 speakers

I-ACTIVSENSE PAKKET
(optioneel op Luxur y)

• Front Cross Traffic Alert (FCTA), waarschuwt bij kruisend verkeer

• Rear Cross Traffic Brake (RCTB), activeert remmen in noodsituatie bij

kruisend verkeer tijdens achteruit rijden

• Smart City Brake Support Rear (SCBS-R), activeert remmen in nood-

situatie bij achteruit rijden

• 360° View Monitor

• Traffic Jam Assist (TJA)

• Driver Attention Alert (DAA) met behulp van actieve camera

Optioneel bij i-ACTIVSENSE pakket op Skyactiv-X:

• Schuif-/kanteldak

• Vierwielaandrijving (alleen i.c.m. schuif-/kanteldak)

WIT LEER PAKKET (enkel optioneel op Skyactiv-X)

• Pure White lederen interieur, geperforeerd leer met stiksel in wit

De Mazda CX-30 als Luxury-uitvoering accentueert het unieke KODO-design van de 

Mazda CX-30 en straalt dit uit met onder meer 18-inch lichtmetalen velgen in (Bright) 

Silver en een luxe afwerking in zowel interieur als exterieur. Van de lederen bekleding 

tot de randloze binnenspiegel en van de LED-signature verlichting tot het privacy glass; 

alles aan de Luxury voelt net even luxer aan.

Op de Luxury kun je kiezen voor een aantal opties. Zoals het Wit leer-pakket of 

het i-Activsense-pakket met een extra breed assortiment aan veiligheidssystemen, 

waaronder de 360° View Monitor en Smart City Brake Support.

Bekijk voor meer details over de specifieke uitvoering de beschikbare prijsdocumentatie.

MAZDA CX-30 LUXURY
Als Comfort-uitrusting, plus:



SONIC SILVER METALLIC TITANIUM FLASH MICA SNOWFLAKE WHITE PEARLARCTIC WHITE SOLID

DEEP CRYSTAL BLUE MICAPOLYMETAL GRAY METALLIC JET BLACK MICA

SOUL RED CRYSTAL METALLICMACHINE GRAY METALLIC

KLEUREN

Je hebt de keuze uit negen kleuren. De basiskleur is Arctic White Solid. De 

meest exclusieve kleuren zijn Machine Gray Metallic en Soul Red Crystal Metal-

lic. Hierbij zorgt een baanbrekende laktechniek (met de naam Takumi-nuri) met 

nog kleinere en helderder aluminium deeltjes voor een ongekend diepe heldere 

kleur en een prachtige glans. Elke lijn van het KODO-design wordt hiermee 

benadrukt. Pure schoonheid en verfijning.



Welk interieur spreekt jou het meest aan? Standaard is een hoogwaardig 

donkergrijs stoffen interieur. De Luxury-uitvoering is voorzien van een zwart 

lederen interieur. Indien je kiest voor de Mazda CX-30 met Skyactiv-X, dan kun  

je optioneel op de Luxury-uitvoering ook kiezen voor een wit lederen interieur.

INTERIEUR MOGELIJKHEDEN

STOF, DONKERGRIJS 
(standaarduitrusting & Comfort)

LEDER, WIT 
(optioneel op Luxury, enkel op Skyactiv-X)

LEDER, ZWART 
(optioneel op Comfort, standaard op Luxury)

VELGEN

16-INCH LICHTMETALEN VELGEN, GRAY 18-INCH LICHTMETALEN VELGEN, SILVER
(Skyactiv-X Comfort, Skyactiv-D Luxury)

Naar welke kleurstelling je voorkeur ook uitgaat, je voelt je direct 

verbonden met de auto. Geniet van de perfecte ergonomie en de luxe 

standaarduitrusting.

18-INCH LICHTMETALEN VELGEN, BRIGHT SILVER
(Skyactiv-X Luxury)





TECHNISCHE SPECIFICATIES MA ZDA CX-30

BENZINE DIESEL

MOTORTYPE Skyactiv-G 122  
6MT

Skyactiv-G 122  
6AT

Skyactiv-X 180  
6MT

Skyactiv-X 180 
6AT

Skyactiv-D 116  
6MT

Skyactiv-D 116  
6AT

Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder 1.998 / 4 1.998 / 4 1.998 / 4 1.998 / 4 1.759 / 4 1.759 / 4

Boring x slag (mm) 83,5 x 91,2 83,5 x 91,2 83,5 x 91,2 83,5 x 91,2 79,0 x 89,7 79, 0 x 89,7

Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m] 90 (122) / 6.000 90 (122) / 6.000 132 (180) / 6.000 132 (180) / 6.000 85 (116) / 4.000 85 (116) / 4.000

Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) 213 / 4.000 213 / 4.000 224 / 3.000  224 / 3.000 270 / 1.600-2.600 270 / 1.600-2.600

PRESTATIES EN VERBRUIK 2WD 4WD 2WD 4WD

Acceleratie (0-100 km/uur in seconden) (met schuif-/kanteldak) 10,6 11,2 8,5 9,0 8,8 (8,9) 9,2 10,8 12,6

Topsnelheid (km/uur) 186  186 204 204 204 204 183 183

Brandstofverbruik* in l/100 km:  
(met 18 inch)

In de stad 6,2 6,8 5,2 5,6 6,2 6,6 5,1 5,2

Buiten de stad 4,5 4,8 4,3 4,5 4,6 5,1 4,1 4,8

Gecombineerd 5,1 5,5 4,6 4,9 5,2 5,6 4,4 5,0

CO2-uitstoot* (g/km) 116 126 105 111 118 128 116 129

EG-emissienorm Euro6d Euro6d Euro6d Euro6d Euro6d Temp Euro6d Temp

Aanbevolen brandstof Ongelood 95 RON Ongelood 95 RON Ongelood 95 RON Ongelood 95 RON Diesel (51 cetaan) Diesel (51 cetaan)

Inhoud brandstoftank (l) 51 51 51 51 51 51

MATEN & GEWICHTEN

Totale lengte / breedte / breedte excl. spiegels / hoogte (mm) 4.395 / 2.040 / 1.795 / 1.540

Wielbasis (mm) 2.655

Draaicirkel muur tot muur (m) 11,37

Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte voor (mm) 967 (met schuif-/kanteldak: 961) / 1.058 / 1.412

Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm) 973 / 921 / 1.361

Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm** 430

Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt** 1.406

2WD 4WD 2WD 4WD

Maximaal toelaatbaar gewicht 1.927 1.957 1.965 2.042 1.965 2.070 1.949 1.969

Massa in rijklare toestand (kg)*** 1.395 1.422 1.443 1.528 1.466 1.546 1.419 1.446

Massa ledig voertuig (kg)**** 1.295 1.322 1.343 1.428 1.366 1.446 1.319 1.346

Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) 1.300

Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd 600

Kogeldruk (kg) 80

* Voertuigen worden goedgekeurd volgens de nieuwe goedkeuringsprocedure WLTP (Verordening (EU) 1151/2017; Verordening (EG) 715/2007). Ter vergelijking worden NEDC-waarden als referentiewaarden 
gebruikt. Deze zijn vastgesteld overeenkomstig uitvoeringsverordening (EU) 1153/2017.

**  Inclusief ruimte onder laadvloer, zonder Bose®.
***  Massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand voorzien van de standaarduitrusting, incl. koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (90 % gevuld), reservewiel en gereedschap (indien van  

toepassing) en de bestuurder.
****  Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.

Mazda Motor Nederland heeft deze specificatielijst met de grootst mogelijke zorg samengesteld maar behoudt zich het recht voor om veranderingen door te voeren in de specificaties en uitrusting als resultaat van 
voortdurende productontwikkeling. Wijzigingen in constructie, uitrusting, specificaties of leverbare versies, alsmede drukfouten, zijn voorbehouden.
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Mazda Motor Nederland heeft deze brochure met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar behoudt zich 
het recht voor om wijzigingen door te voeren in speci-
ficaties en uitrusting als gevolg van voortdurende pro-
ductontwikkeling. De vermelde prijzen, afbeeldingen en 
bijbehorende specificaties zijn vrijblijvend en kunnen te 
allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden ge-
wijzigd. Mazda behoudt zich het recht voor om wijzigin-

gen door te voeren in specificaties, uitrusting en prijzen. 
De in deze brochure afgebeelde kleuren en voorbeelden 
van interieurbekleding kunnen afwijken van de werkelijke 
kleuren als gevolg van beperkingen in het drukprocedé. 
Raadpleeg altijd je Mazda-dealer over de door hem 
aangeboden uitvoering, over de laatste gegevens en de 
aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden daarvan.  
Mazda Motor Nederland is op geen enkele wijze aanspra-

kelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvol-
komenheden van de inhoud van deze brochure. 

Het Bluetooth®-woordmerk en -logo‘s zijn eigendom van 
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Mazda  
Motor Company is met toestemming van dit bedrijf. 
 Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom 
van hun respectieve eigenaren.




