MX-5 CLUB DENMARK
Model NC
Hvordan er den så at køre?
Køreegenskaberne er som med
tidligere modeller rigtig gode.
Undervognen er justeret /
modificeret og komforten er
forøget. Den væsentlige synlige
forskel er at karosseri linjerne er
strammet op og interiøret er atter
forbedret.

Mazda MX-5 model NC blev præsenteret
første gang på Geneve Motor Show i marts
2005.

Vægtfordelingen er den samme 50/50 som i
de tidligere modeller, og køreegenskaberne
er gode og sjove.

Den tredje generation er blevet længere og
bredere en NB’eren. Karosseri formen er
atter justeret og interiøret er ligeså justeret.
Herudover har undervognen undergået en
markant justering / ændring.
I efteråret 2006 introduceres en modelvariant
med Klaptag, den kaldes Roadster Coupe,
modellen levers båden som en 1,8 og 2,0 l.
model. Klaptaget og diverse forstærkninger i
karosseriet forøger egenvægten med ca. 75
kg. 2.0 kan desuden leveres med
automatgear.
Hvordan er den så at eje?

Specialmodeller mv.

Model NC er på alle måder en moderne bil
som gerne skal serviceres af fagfolk, så i
forhold til NA og NB’eren er det ikke en ” gør
det selv ” bil. Men simple ting som olieskift
mv. er bestemt en mulighed at udføre selv.
Som med de øvrige MX-5´eren er bilen
driftssikker, og service er ikke i den dyre
ende.

Der er igennem modellens leveår sendt
diverse specialmodeller på markedet, og 2.0
modellen findes tillige i en 6 gears version. Af
specialversioner kan nævnes Mithra (2007),
Niseko (2008) og ikke mindst 20th
Anniversary (2009). Til alle Soft Top
modellerne kan tillige tilkøbes en hardtop.

Tekniske specifikationer NC
Model

MX-5 NC 1,8

MX-5 NC 2,0

Produktionsår

2006-

2006-

Motorstørrelse
Kompression

1,8 Ltr.
10,8 : 1

2,0 ltr.
10,8 : 1

Max effekt KW/Din
Ved omdrejninger

93 / 126
6.500

118 / 160
6.700

Max. moment, Nm
Ved omdrejninger

167
4.500

188
5.000

Tophastighed km/t
0 – 100 km/t

194
9,4

212
7,9

Brændstofforbrug, L/100 km.
Tankindhold

7,3
50

7,7
50

Fælg dimension
Dækdimension

6,5 j X 16
205/50R16 87V

Do
Do

Bilens dimensioner i mm.
Længde
Bredde
Højde

3.995
1.720
1.245

Do
Do
Do

Akselafstand
Bagagerum, ltr.

2.330
150

Do
Do

Sporvidde for
Sporvidde bag

1.490
1.495

Do
Do

Egenvægt i kg.

1075

1080

Data er for modelåret 2006

