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Mazda julkistaa KAI CONCEPT- ja  

VISION COUPE -mallit 
• Kompakti hatchback on esimakua Mazdan uuden sukupolven 

vallankumouksellisista ajoneuvoista 

• KODO-Muotoiluvisioon perustuva malli ilmentää minimalistista japanilaista 

estetiikkaa ja nopeuden tuntua 

 

Tokio/Leverkusen, 25. lokakuuta 2017. Mazda julkisti tänään kaksi konseptia 2017 Tokyo 
Motor Show -näyttelyssä. Mazda KAI CONCEPT, kompakti hatchback, joka on esimakua palkitun 
japanilaisen autonvalmistajan uuden sukupolven ajoneuvoista, sai maailman ensiesittelynsä. 
Mazda VISION COUPE -muotoilukonsepti sai ensiesittelynsä eilen illalla Mazda Design Night 
2017 -ennakkotapahtumassa, joten tämä oli sen toinen kerta parrasvaloissa.  
 
KAI CONCEPT sisältää uuden sukupolven SKYACTIV-X-bensiinimoottorin, SKYACTIV-Vehicle 
Architecturen ja aiempaa voimakkaampaa KODO-muotokieltä. Malli edustaa niitä teknologia-, 
suunnittelu- ja tyylikonsepteja, jotka tulevat määrittämään seuraavan sukupolven Mazda-
ajoneuvoja. Dynaamisen suorituskyvyn kaikkien osa-alueiden jalostuksen seurauksena on 
hiljaisempi, mukavampi ajokokemus ja parempi suorituskyky. KAI CONCEPT -mallin voimakas 
muotoilu herää henkiin korin kylkien hienovaraisissa heijastuksissa. 
 
VISION COUPE -mallin kohokohtiin kuuluu KODO – Soul of Motion -muotoilufilosofiaan 
perustuva muotoilu, joka ilmentää japanilaista estetiikkaa ja saa aikaan yksinkertaisen, 
nopeuden tuntua antavan one-motion-muodon. Sisätiloissa on sovellettu perinteisen 
japanilaisen arkkitehtuurin ma (”tila”) -konseptia, jossa kolmiulotteinen syvyys yhdistyy 
voimakkaaseen pitkittäiseen akseliin. Tuloksena on rento tila, jossa on kuitenkin liikkeen tuntua. 
Konseptin nimi on kunnianosoitus Mazdan muotoilueleganssin perinteelle, jota edustavat 
coupé-mallit, kuten Mazda R360, Mazdan ensimmäinen henkilöauto, ja Mazda Luce Rotary, joka 
tunnetaan myös nimellä Mazda R130. 
 
Lisäksi Mazda nostaa esiin täysin uuden Mazda CX-8 -mallinsa, kolmirivisen katumaasturin, joka 
tulee myyntiin Japanissa myöhemmin tänä vuonna, sekä vuoden 2018 Mazda MX-5- ja Mazda 
MX-5 RF -mallit. Viimeksi mainitut mallit sisältävät useita parannuksia, kuten laadukkaamman 
ajokokemuksen, rauhallisemman matkustamon ja enemmän ulkovärivaihtoehtoja. 
 
Yritys pitää lehdistötilaisuuden tänään klo 13:40. Tämä on ensimmäinen kahdesta 
lehdistötilaisuuspäivästä, jotka lähetetään YouTuben, Twitterin ja Ustreamin kautta. 45. Tokyo 
Motor Show on avoinna yleisölle 28.10.–5.11.  
 
Lue lisää Mazdan Tokyo Motor Show -näyttelystä osoitteesta 
www2.mazda.co.jp/motorshow/2017/en. Lisätietoa uuden sukupolven teknologiasta ja 
muotoilusta on osoitteessa www2.mazda.com/en/next-generation. 
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