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Uusi Mazda MX-5 RF sisään taitettavalla kovakatolla 

• Mazda MX-5 RF saa Pohjois-Euroopan ensi-iltansa Auto2016 -tapahtumassa  

• Korivärinä uusi Machine Grey –premium-sävy, joka on suunniteltu erityisesti KODO - autoille 

Vantaa, 17. marraskuuta, 2016. Mazda esittelee täysin uuden Mazda MX-5 RF -mallin Pohjois-Euroopan 
ensi-illassa Auto2016-tapahtumassa Helsingin messukeskuksessa 18.-20.11.2016. 
 
Mazda MX-5 RF on legendaarisen urheiluauton uusi versio, joka avaa uuden ulottuvuuden avoautoiluun 
pysyen samalla uskollisena Mazdan edellisen kovakattoisen MX-5-mallin tarkoitusperille. Uutuus tuo 
roadster - elämyksen yhä laajemman asiakaskunnan ulottuville.  
 
Mazda on luopunut perinteisestä ajattelusta ja luonut jotain täysin uutta. Vauhdikas muotoilu, takaosaa 
kohti liukuva sulava kattolinja, ainutlaatuinen takakatto ja sisään taitettava takalasi tarjoavat uudenlaisen 
avoautoilukokemuksen.  
 
Sähkötoiminen katto voidaan avata ja sulkea napin painalluksella, kun auton nopeus on enintään 10 km/h. 
Katto varastoidaan kompaktisti ja tehokkaasti. Sulavasta muotoilustaan huolimatta  
MX-5 RF sisältää saman tavaratilan kuin kangaskattoinen malli. Suomessa moottorina toimii vahva 
SKYACTIV-G 2.0 bensiinimoottori jonka parina toimii ihastuttavan terävä kuusivaihteinen käsivalintainen 
SKYACTIV-MT-vaihteisto. 
 
Yksi MX-5 RF -mallin kohokohdista on korivärivalikoima, joka sisältää uuden Machine Grey -premium-värin, 
joka on suunniteltu erityisesti korostamaan Mazdan KODO – Soul of Motion -muotoilun hienovaraisia mutta 
dynaamisia pintoja. Mazda uskoo, että väri on yksi muodon elementeistä, ja Machine Grey kuvastaakin 
kauniilla tavalla auton voimaa. Vahvistamalla valon ja varjojen välistä kontrastia se luo vaikutelman, että 
auton kori on veistetty yhdestä kiinteästä teräskappaleesta. 
 
Myös maalauksella on tärkeä merkitys kokonaisuuden kannalta. Mazda on jalostanut Takuminuri-
maalaustekniikkaansa, joka laadittiin alun perin Soul Red -väriä varten, luodakseen tarkan ja 
korkealaatuisen viimeistelyn, joka näyttää siltä kuin se olisi maalattu taidokkaasti käsin. Järjestelmä 
käyttää kolmikerroksista maalirakennetta, joka koostuu väri-, heijastus- ja kirkkaasta pinnasta. Heijastava 
kerros, joka sisältää erittäin ohuita ja kirkkaita alumiinihiutaleita, kutistuu kuivausprosessin aikana noin 
neljännekseen useimpien vastaavien heijastavien kerrosten paksuudesta. Tämä saa hiutaleet asettumaan 
tasaisesti ja tiheästi, mikä antaa koko pinnalle valaistuna kiiltoa ja aidon metallimaisen ilmeen. Heijastus- 
ja värikerroksessa on käytetty myös mustaa väriainetta. Se näkyy alumiinihiutaleiden väleistä ja antaa 
niille tumman sävyn kontrastia korostaen. Machine Grey -koriväri on saatavilla jatkossa useisiin Mazda-
malleihin. 
 

Mazda MX-5 RF malliston hinnat alkaen: Mazda MX-5 RF 2.0 SKYACTIV-G Premium Sport 41 556€ 

 


