
/ SPECIFICATION & EQUIPMENT
MT 4x2 AT 4x2 AT Luxury 4x2 AT Premium 4x4 

 ENGINE - TRANSMISSION
VGS turbo diesel with intercooler, in-line 4 cylinder DOHC 16 valve

 Fuel system Common-rail, direct injection
Displacement

Transmission
/ CHASSIC

Tires
Wheels Alloy 17'' Alloy 18" Alloy 18"  Alloy 18"

Power steering system Hydraulic power assisted steering
Drivetrain

 Front Suspension Independent, double wishbone with coil spring & stabilizer bar

 Ventilation disc - Drum
 DIMENSIONS - WEIGHTS

Overall Dimensions (mm)
Wheel base (mm)

Ground clearance (mm)
Min. turning radius (m)

Cargo box Dimensions

Gross weight (mm)

 Seats
EXTERIOR

Low beam - High beam
Auto Headlamps

Levelling Manual Manual Auto  Auto
Day running lights Signature LED Signature LED
Coming home light

 LED fog lamp

Power adjustable integrated side turn lamp
Power folding

Auto rain-sensing front wiper
High-mount stop lights

Chrome door handles

 Side steps

 Under-body impact protector
INTERIOR

Seat material

Front seats

8-way power driver's seat

Center armrest Console
 Whiplash protection

Center armrest
  Underseat

60 / 
 Whiplash protection

Leather steering wheel with tilt & telescopic Tilt & telescopic Tilt & telescopic
Power window with 1-touch up/down for driver side 

Infotainment

CD, DVD player
Center touchscreen

wireless), 

 Air Conditioner Manual Manual  Dual-zone auto Dual-zone auto

Cruise control

Auto dimming inner mirror
Vanity mirror

Vanity mirror light
 Overhead sunglass storage

 SAFETY

Dynamic stability control
 Traction control system 

Hill Launch Assist 
 Hill  Descent control

Emergency Stop Signal

Seatbelt reminder

 Airbags 2 2

Các đường nét không cần thiết được loại bỏ triệt để, tạo nên một thiết kế độc đáo 
với những phản chiếu gợn sóng tinh tế đan xen giữa ánh sáng và bóng tối khi xe 

chuyển động.

Cụm đèn trước thiết kế tinh gọn 
sắc nét với ống đèn pha được 

cách điệu hình trụ viền LED hoàn 
thiện dáng vẻ táo bạo của tổng 

thể phần đầu xe.

Cụm đèn cản được tích hợp đèn 
báo rẽ, đèn chạy ban ngày và 

đèn sương mù LED mang đến sự 
nổi bật ở mọi thời điểm.

Lưới tản nhiệt kích thước lớn 
được đặt cao kết hợp với các 

thanh chrome ngang to bản tạo 
khối ba chiều đặc trưng thiết kế 

của Mazda.

Cản sau tích hợp cảm biến đỗ xe cùng thiết kế mới 
với bậc lên xuống được hạ thấp giúp việc vận chuyển 

hàng hóa dễ dàng và thuận tiện hơn.

Cụm đèn sau với thiết kế dạng 
tròn đặc trưng quen thuộc của 

thương hiệu Mazda.

Tay mở nắp thùng sau 
được hoàn thiện chrome 

và tích hợp camera lùi.

Không gian nội thất của All New Mazda BT-50 ứng dụng triết lý “Driver-centric – Người lái là trung tâm” dựa trên 
ý tưởng “Jinba-Ittai – Nhân mã hợp thể”, mang đến sự hòa hợp giữa người lái và xe, như thể chiếc xe là 1 phần 

cơ thể của họ.

NGƯỜI LÁI LÀ TRUNG TÂM
D R I V E R - C E N T R I C

Đồng hồ tốc độ analog 
được đặt đối xứng với màn 

hình đa thông tin 4,2”.

Hệ thống điều hòa tự động
hai vùng độc lập hiện đại 
với dãy nút bấm mạ 

chrome

HỆ THỐNG LOA TRUNG TÂM
Phục vụ cho dải âm trung – cao, giúp lan tỏa 

âm thanh đồng đều không gian trong xe.

HỆ THỐNG LOA TREBLE
Với đặc tính dải âm cao, mang đến chất âm 
lớn, rõ, mềm mại cho khoang hành khách.

Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, 
mang đến sự thoải mái 

trong hành trình dài.

Cửa gió sau tối ưu khả năng 
làm mát và tích hợp cổng 
USB mang đến tiện dụng 

cho hành khách.

Nội thất da nâu với các 
đường chỉ may tinh tế mang 
đến không gian lịch lãm và 

cao cấp.

Ốp cửa được phối da và các 
chi tiết phủ chrome mờ 

sang trọng.

Màn hình cảm ứng 9” độ 
phân giải HD kết nối Apple 

Carplay và Android Auto.

HỆ THỐNG ÂM THANH VÒM SỐNG ĐỘNG

VẬN HÀNH MẠNH MẼ
VỚI KHẢ NĂNG CHINH PHỤC MỌI ĐỊA HÌNH

ĐỘNG CƠ DIESEL TĂNG ÁP VGS 1.9

All-New Mazda BT-50 được trang bị hệ thống âm thành vòm Surround Sound 8 loa cao cấp 
mang đến không gian giải trí sống động cho hành khách trên xe.

All-New Mazda BT-50 được phát triển trên nền tảng công nghệ mới giúp tối ưu công suất, 
trọng lượng cùng hệ dẫn động 4x4, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm.

Tăng áp VGS: giúp thay đổi lượng khí nạp vào turbo thích ứng với tốc độ động cơ, cải thiện 
độ nhạy và gia tăng công suất cho động cơ.

TRANG BỊ NỔI BẬT 

Hộp số tự động 6 cấp Hộp số sàn 6 cấp

ALL NEW MAZDA BT-50

Kính chiếu hậu được tích 
hợp đèn báo rẽ cùng viền 

chrome tạo sự sang trọng 
nhưng vẫn cứng cáp.

Tay nắm cửa với thiết kế 
lịch thiệp được tích hợp nút

mở/khóa cửa thông minh.

Bệ bước chân tiện lợi mang 
đến sự mạnh mẽ khi nhìn từ 

bên hông.

Mâm đúc hợp kim 18” với
thiết kế nan hoa to bản thể 

hiện sự khỏe khoắn.

ALL NEW MAZDA BT-50
THẾ HỆ MỚI-PHONG CÁCH MỚI

Ứng dụng ngôn ngữ thiết kế 
KODO Design đặc trưng thương 

hiệu Mazda, All New Mazda 
BT-50 thể hiện phong cách lịch 

thiệp nhưng đầy tính việt dã 
của mẫu xe bán tải Mazda.

ỨNG DỤNG TRIẾT LÝ MỸ THUẬT TINH GIẢN
“LESS IS MORE”

NỀN TẢNG THIẾT KẾ KODO
Linh hồn của sự chuyển động

Với sự đổi mới hoàn toàn ở thế hệ thứ 3, All New Mazda BT-50 sẽ mang lại cho khách 
hàng niềm vui và sự hứng khởi trong cuộc sống năng động nhờ sự cân bằng hoàn hảo 

giữa ngoại hình mạnh mẽ cùng những đường nét thiết kế tinh tế.

Cụm điều khiển trần xe tích 
hợp ngăn để kính mát. 
Đồng thời, trang bị gương 

chống chói tự động.

TẤM THÉP BẢO VỆ GẦM XE
Bảo vệ phía dưới động cơ và 
hộp gài cầu khi di chuyển trên 
địa hình xấu.

KHÓA VI SAI CẦU SAU
Giúp xe thoát khỏi vũng lầy
khi 1 bánh xe bị mắc kẹt.

GÀI CẦU ĐIỆN
Trang bị nút xoay gài cầu điện tử giúp 
xe chuyển dễ dàng và nhanh chóng 
giữa các chế độ lái như: 2H (một cầu 
nhanh), 4H (hai cầu nhanh),
4L (hai cầu chậm).

HỆ THỐNG HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI AN TOÀN
All New Mazda BT-50 được trang bị hệ thống an toàn thông minh, mang đến sự an tâm trên 

hành trình dài cho mọi hành khách.

CHỨNG NHẬN AN TOÀN 5 SAO CỦA TỔ CHỨC ANCAP 2020

Trang bị 7 túi khí an toàn
7 Airbags

RCTA – Cảnh báo phương tiện
cắt ngang khi lùi xe

Rear Cross Traffic Alert

HDC – Hệ  thống hỗ trợ xuống dốc
Hill Descent Control

BSM - Hệ thống cảnh báo điểm mù
Blind Spot Monitoring

KHẢ NĂNG LỘI NƯỚC LÊN ĐẾN 800MM 

800 mm

30.5° 23.8° 24.2°

MÀU TRẮNG
Ice White A7Y

MÀU XANH ĐẬM 
Gunblue Mica 47J 

MÀU ĐỎ 
Red Volcano Mica 47F

MÀU XÁM
Concrete gray 47M V2
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Các thông tin và hình ảnh trong tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác với thực tế.
Vui lòng liên hệ Đại lý Mazda gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.


